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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι θεμελιώδης 

αξία της ΕΕ και συγκαταλέγεται στους στόχους της, και, σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

όλες τις δράσεις της προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συνεκτίμηση της διάστασης του 

φύλου στον προϋπολογισμό είναι σημαντικά εργαλεία για την ένταξη αυτής της αρχής 

στις ενωσιακές πολιτικές, τα μέτρα, τις δράσεις και τα αναπτυξιακά προγράμματα με 

σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις 

οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», το πρόγραμμα Daphne να διατηρήσει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη προβολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να 

συνυπολογίσει την ανάγκη διατήρησης επαρκών επιπέδων χρηματοδότησης και να 

διασφαλίσει τη συνέχεια των δράσεων και την προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης σε 

όλους τους τομείς που καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

θα πρέπει να διατεθεί υψηλότερος προϋπολογισμός για την καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών, δεδομένου ότι μια στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί έμφυλη βία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ, οι 

υποδομές, η επαρκώς χρηματοδοτούμενη έρευνα, η υποστήριξη της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων και η συνεχής δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ενίσχυσης των επενδύσεων είναι το 

κλειδί για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες των γυναικών και των 

κοριτσιών πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω στο πεδίο της ψηφιοποιημένης οικονομίας και 

στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και ΤΠΕ 

(τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών), προκειμένου να επιτευχθεί 

πραγματική ισότητα των φύλων, να ξεπεραστούν τα έμφυλα στερεότυπα και να 

προαχθούν η ανάπτυξη και η καινοτομία της οικονομίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία και 

ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων για την υγεία μπορεί να προαγάγει την ανάπτυξη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντονισμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για 

την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας και την προώθηση της ισότητας 

των φύλων θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράση για την εξάλειψη των ανισοτήτων ως προς 

την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική 

ανεξαρτησία και τη χειραφέτηση των γυναικών, ενώ παραμένουν ένας σημαντικός τομέας 

απασχόλησης για τις γυναίκες· 

1. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί νομική υποχρέωση που 
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απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες· ζητεί την επιβολή της συνεκτίμησης της ισότητας των 

φύλων στη διαδικασία του προϋπολογισμού και τη χρήση των δαπανών του 

προϋπολογισμού ως αποτελεσματικού εργαλείου για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών· συνιστά την ανάπτυξη δημοσιονομικού σχεδιασμού για την 

εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

σύμφωνα με το εγκριθέν δοκιμαστικό σχέδιο, και τη συμπερίληψη, στο μέλλον, ειδικής 

γραμμής του προϋπολογισμού για τη διαχείριση του συντονισμού όσον αφορά την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο του «κανόνα της 

μέγγενης» αυξάνοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή δικαιώματα, ιδίως δε τη χρηματοδότηση που 

προορίζεται ρητά για τη διασφάλιση της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό 

και την ασφαλή και νόμιμη έκτρωση, με τη χρήση τόσο εθνικών όσο και ενωσιακών 

αναπτυξιακών πόρων, προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που 

δημιουργήθηκε μετά τις ενέργειες της κυβέρνησης Trump για διακοπή της 

χρηματοδότησης όλων των ξένων οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· 

3. ζητεί ενίσχυση των πόρων με στόχο την πραγμάτωση των οικονομικών δικαιωμάτων των 

γυναικών και τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων με τη χρήση 

των υφιστάμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως είναι οι αξιολογήσεις 

επιπτώσεων με γνώμονα το φύλο· ζητεί τη χρησιμοποίηση της συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, με 

στόχο να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και να εξαλειφθούν όλες 

οι ανισότητες μεταξύ των φύλων· 

4. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι 

η έννοια της ισότητας των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και να 

λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού· 

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την πρόβλεψη χωριστής γραμμής του 

προϋπολογισμού για κάθε ειδικό στόχο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια», ενόψει, μεταξύ άλλων, της προετοιμασίας του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου 

να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων και να διασφαλιστεί η 

απαραίτητη χρηματοδότηση για κάθε έναν από τους ειδικούς στόχους και για την 

προβολή τους· 

6. ζητεί να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών στρατηγικών προκειμένου να προωθείται 

αποτελεσματικότερα η ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι απαιτείται να διατεθούν 

αυξημένα κονδύλια για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας και διακρίσεων εις 

βάρος των γυναικών και των κοριτσιών· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης για να προαγάγουν την ισότητα των φύλων, ιδίως στον τομέα της 

απασχόλησης, όχι απλώς με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, αλλά και με την 

εφαρμογή μέτρων που θα απευθύνονται άμεσα στις μειονεκτούσες ομάδες γυναικών, 
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λαμβανομένου δεόντως υπόψη του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης, με επενδύσεις 

στις δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και, κυρίως, με την εξασφάλιση της 

ενδεδειγμένης παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές για τη φροντίδα 

των παιδιών και των ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, και ζητεί πραγματική 

δημοσιονομική διαφάνεια όσον αφορά τα κονδύλια (ΕΚΤ, PROGRESS, DAPHNE) που 

διατίθενται για τις πολιτικές ισότητας των φύλων· 

8. ζητεί από την ΕΕ να προαγάγει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων 

στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, μέσω της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας 

(ιδίως σε σχέση με τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή 

δικαιώματα), της χειραφέτησης των κοριτσιών και της πολιτικής εκπροσώπησης των 

γυναικών· 

9. ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση για προγράμματα που στηρίζουν την 

επιχειρηματικότητα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ που συστήνονται και 

διευθύνονται από γυναίκες, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, και τα οποία 

διασφαλίζουν και ενθαρρύνουν την πρόσβαση των γυναικών σε χρηματοδότηση υπό 

μορφή δανείων και μετοχικού κεφαλαίου· 

10. επισημαίνει την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων γυναικών στους τομείς STEM και 

ΤΠΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη χρηματοδότησης προγραμμάτων που παρέχουν ποιοτική 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε γυναίκες και κορίτσια και ενισχύουν την ευαισθητοποίησή 

τους σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τομείς STEM και ΤΠΕ, στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων Ορίζοντας 2020, Erasmus +, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

και της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· 

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και τονίζει ότι μια επιτυχής διαδικασία 

ανάκαμψης δεν είναι δυνατή χωρίς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κρίσεων στις 

γυναίκες· 

12. τονίζει  τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 

των Φύλων στην προώθηση και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις ενωσιακές 

πολιτικές, και στη συγκέντρωση σχετικών δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης όσον 

αφορά την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας κατά 

των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει ότι, προκειμένου να εκπληρώνει δεόντως τους 

στόχους του, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα πρέπει να 

παραμείνει χωριστή και ειδική οντότητα εντός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ· ζητεί 

αύξηση του προϋπολογισμού και του οργανογράμματός του προκειμένου να ενισχυθεί 

κατάλληλα η ικανότητά του να υποστηρίζει την Επιτροπή παρέχοντας σχετικά στοιχεία 

και τεχνική υποστήριξη σε τομείς προτεραιότητας, όπως η καταπολέμηση της έμφυλης 

βίας· 

13. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προώθηση και τη βελτίωση της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην επόμενη στρατηγική της για 

τη δημόσια υγεία. 
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