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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού: τελική 

έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού – Στρασβούργο 2005· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή 

της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη λήξη 

της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015, η οποία 

προσφέρει ευκαιρία απολογισμού· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  ζητείται, η ετήσια 

διαδικασία του προϋπολογισμού οι οποία εφαρμόζεται για το ΠΔΠ 2014-2020, να 

περιλαμβάνει, εφόσον είναι σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του 

φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό 

πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και διασφαλίζει 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-

2019, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2015, επαναβεβαιώνεται η δέσμευση για 

συνέχιση του έργου της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

τονίζεται η σημασία της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποστήριξη της ισότητας των 

φύλων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον τομέα 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της ιθαγένειας μέσω του προγράμματος 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» (REC) έχει συνολικό προϋπολογισμό 

439,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 35 % έχει διατεθεί για τους δύο στόχους που 

σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και το πρόγραμμα Daphne για την καταπολέμηση 

της βίας κατά των γυναικών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

Ταμείων (ΕΔΕT) σχεδόν 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν κατά την περίοδο 

2014-2020 για μέτρα που προωθούν την ισότητα των φύλων, εκ των οποίων το 1,6 % 

αναλογεί στο Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο (ΕΚΤ) για την ειδική επενδυτική 

προτεραιότητα «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ 

άλλων και όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας, τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της 

ίσης αμοιβής για ίση εργασία»· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του 

θεσμικού οργάνου δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ υπάρχει μεγάλη ανισορροπία 
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μεταξύ των δύο φύλων, η οποία παρατάθηκε επ’ αόριστον με κάθε νέο υποψήφιο το 

2016· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ένα από τα πιο εύστοχα μέτρα υπέρ της ισότητας των δύο 

φύλων είναι η ίση αμοιβή, εξίσου σημαντικές είναι οι προσπάθειες της ΕΕ και τα 

αποτελέσματά τους όσον αφορά την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας και την ίση οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών, την προώθηση της 

ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την 

καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων 

και την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε 

ολόκληρο τον κόσμο· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016, μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου υποστηρίζει τη θέσπιση 

απαιτήσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων δεικτών, ως βάση για 

την συλλογή στοιχείων που να αποδεικνύουν τα επιτόπια αποτελέσματα της νομοθεσίας 

και για την υποστήριξη περαιτέρω δράσης με ταυτόχρονη αποφυγή του διοικητικού 

φόρτου·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου των Ηνωμένων Εθνών 

διατύπωσε το 1995 το αίτημα μιας προσέγγισης των δημοσιονομικών διαδικασιών που να 

λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· 

1. σημειώνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού θα έπρεπε να αποτελέσει μέσο δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα 

συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου να υλοποιηθεί η ισότητα των φύλων· θεωρεί, 

επίσης, ότι τα καθήκοντα δημοσιονομικού  ελέγχου θα πρέπει να είναι ενδεικτικά του 

βαθμού στον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η εφαρμογή του ευνοούν ή 

παρεμποδίζουν τις πολιτικές για την ισότητα· είναι της άποψης ότι το σημερινό 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την αμοιβή για την ίδια 

εργασία είναι εντελώς απαράδεκτο· 

2. σημειώνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών 

λαμβάνεται υπόψη σε ορισμένους τομείς της πολιτικής (απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και ένταξη, εσωτερικές υποθέσεις, δικαιοσύνη, ανάπτυξη και συνεργασία, 

έρευνα και καινοτομία, παιδεία και πολιτισμός), αλλά πιστεύει ότι θα πρέπει να 

ενσωματωθεί σε όλους εκείνους τους τομείς πολιτικής στους οποίους είναι σκόπιμη και 

ότι θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών τόσο στην 

αγορά εργασίας όσο και σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων με τους ίδιους όρους με 

αυτούς που ισχύουν  για τους άνδρες και να βοηθήσει στην εξάλειψη του χάσματος των 

αμοιβών που καταβάλλονται για την ίδια εργασία· 

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενταχθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως 

κατηγορία ανάλυσης στη διαδικασία του προϋπολογισμού, μέσω της εξασφάλισης της 

διαθεσιμότητας ποιοτικής ανάλυσης για την παρακολούθηση και την τελική εξάλειψη του 

μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και, κατά συνέπεια, για την επίτευξη 

προόδου στην πορεία προς την πλήρη ισότητα των φύλων· 
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4. εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού, εφόσον εφαρμοστεί δεόντως, οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, 

βελτιώνοντας τις προοπτικές απασχόλησης και αμοιβής των γυναικών γενικά, και 

διευρύνοντας ταυτόχρονα τη βάση του εργατικού δυναμικού· 

5. προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μέτρα των ΕΔΕΤ που στηρίζουν τις επενδύσεις 

σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

έχοντας κατά νου ότι οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε μειωμένη δημόσια 

χρηματοδότηση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· 

6. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι στόχοι της ισότητας των φύλων υποτάσσονται πολύ συχνά 

σε άλλους στόχους πολιτικής οι οποίοι καλύπτονται από την ίδια γραμμή του 

προϋπολογισμού· 

7. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δεδομένων ανά φύλο και ειδικών δεικτών ανά 

φύλο που χρειάζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την θέσπιση ειδικών δεικτών 

ανά φύλο και τη συγκέντρωση δεδομένων ανά φύλο σε ορισμένες ενωσιακές νομοθετικές 

πράξεις και πολιτικές, όπως π.χ. το ΕΚΤ· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι 

προσπάθειες για ανάπτυξη των εν λόγω δεικτών ούτως ώστε να παρακολουθούνται όλοι 

οι βασικοί τομείς της πολιτικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· εκφράζει την 

ικανοποίησή του και την υποστήριξή του για την δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο 

της στρατηγικής δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 για βελτίωση της 

συλλογής δεδομένων με την υποστήριξη της Eurostat, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 

την Ισότητα των Φύλων (EIGE), του Eurofound, του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και 

του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

8. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την τεράστια έλλειψη ισορροπίας των φύλων που 

παρατηρείται μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη  διαφορά από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και επί του 

παρόντος αποτελείται από 28 άνδρες και μόνο τρεις γυναίκες (δύο λιγότερες απ’ ό, τι στις 

αρχές του 2016)·   καλεί το Συμβούλιο, από τώρα και έως ότου επιτευχθεί αποδεκτή 

ισορροπία, να προτείνει δύο υποψηφίους στο Κοινοβούλιο, μία γυναίκα και έναν άνδρα, 

για κάθε μελλοντικό διορισμό· 

9. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό το πρίσμα της νέας διαδικασίας της 

κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων της ΕΕ να παράσχει στοιχεία για τον 

αντίκτυπο του προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με 

αμφότερους τους ειδικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα και τις 

οριζόντιες πτυχές των εν λόγω πολιτικών, τόσο στις συστάσεις του όσο και στις ειδικές 

εκθέσεις του· 

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια ολιστική συζήτηση για τις 

πολιτικές και τις δημοσιονομικές επιλογές με σκοπό να ενισχυθούν οι πολιτικές που 

συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων και να επιτευχθεί ενδεχομένως ο απώτερος στόχος 

της ίσης αμοιβής για ίση εργασία για όλους. 

11. ζητεί, βάσει της αρχής της υπεύθυνης χρήσης των πόρων του προϋπολογισμού, να 

διενεργηθεί διεξοδική ανάλυση κόστους-οφέλους, με στόχο να καταργηθούν οι δαπάνες 
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που έχουν αποδειχτεί αναποτελεσματικές στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου· 

12. καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των ανδρών και των γυναικών·  
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