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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: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η προώθηση της ισότητας 

ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί, συνεπώς, νομική υποχρέωση που 

απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι στο ΠΔΠ έχει 

προσαρτηθεί διοργανική κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το ΠΔΠ 2014-2020, η προσαρτημένη κοινή δήλωση του 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, του Νοεμβρίου 2013, προβλέπει ότι 

οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού που εφαρμόζονται για το ΠΔΠ θα 

περιλαμβάνουν, εφόσον κρίνεται 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 εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 

σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, δεν γίνεται καμία αναφορά στην 

εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της συμπερίληψης του προγράμματος «Δάφνη» 

στο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί 

κατάλληλη και δίκαιη κατανομή χρηματοδοτικής στήριξης, λαμβανομένου υπόψη του 

επιπέδου της χρηματοδότησης που ήδη κατανεμήθηκε στο πλαίσιο των προηγούμενων 

προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει τη χορήγηση 

επαρκούς χρηματοδότησης για τον ειδικό στόχο «Δάφνη» του προγράμματος 

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», καθώς και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

προβολή του στόχου αυτού· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το επίπεδο της 

διαθέσιμης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δάφνη» μειώθηκε κατά την περίοδο 

2014-2020, σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας και της ενδυνάμωσης 

των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να 

αποτελούν σημαντικό τομέα απασχόλησης για τις γυναίκες· 

1. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι κατοχυρωμένη στη Συνθήκη ΕΕ· τονίζει την 

ανάγκη για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, τα 

προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ προκειμένου να γίνει η ισότητα πράξη· 

επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό πρέπει 

να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα της τα 

στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, και όχι μόνο στα προγράμματα 

στα οποία ο αντίκτυπος ως προς την ισότητα των φύλων είναι πιο προφανής, 
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προκειμένου οι δαπάνες του προϋπολογισμού να καταστούν αποτελεσματικό εργαλείο 

για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· 

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο εμφατική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των 

πολιτικών για την ισότητα των φύλων και των εργαλείων για τη συνεκτίμηση της 

διάστασης του φύλου κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· 

3. σημειώνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό αποτελεί 

μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· τονίζει, συνεπώς, ότι η 

προσήλωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα είναι θεμελιώδης· 

θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί στρατηγική για την 

ισότητα των φύλων στην ΕΕ για την περίοδο 2016-2020 και, επαναλαμβάνοντας τα 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των 

φύλων, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της στρατηγικής της δέσμευσης 

για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019 αναβαθμίζοντας το εν λόγω 

έγγραφο σε ανακοίνωση· 

4. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την κοινή δήλωση σχετικά με 

την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ, δεν έχει 

σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον εν λόγω τομέα ούτε έχει προκύψει από το ΠΔΠ 

2014-2020 σαφής στρατηγική για την ισότητα των φύλων με συγκεκριμένες επιδιώξεις, 

απτούς στόχους και πιστώσεις· καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 

να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω 

κοινής δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, μαζί με δέσμευση ότι θα συνεκτιμηθεί 

η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό· ζητεί αποτελεσματική εποπτεία της 

εφαρμογής της εν λόγω δήλωσης στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του 

προϋπολογισμού, με τη συμπερίληψη σχετικής πρόβλεψης σε ρήτρα επανεξέτασης του 

νέου κανονισμού για το ΠΔΠ· 

5. ζητεί να αναφέρεται ρητώς η ισότητα των φύλων στον τομέα 3, «Ασφάλεια και 

ιθαγένεια»· 

6. επισημαίνει ότι ένας από τους βασικούς στόχους του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ 

είναι οι στρατηγικές επενδύσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό την προώθηση της 

οικονομικής συνοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για την αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, και συνεπώς είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του δυναμικού των γυναικών σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας: ψηφιακή οικονομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας 

(ΤΠΕ), καθώς και θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (STEM)· 

τονίζει ότι μόνο αν δοθεί ειδική έμφαση στο φύλο στους εν λόγω τομείς θα καταστεί 

δυνατή η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και της έλλειψης δεξιοτήτων 

σε επίπεδο Ένωσης στους τομείς ΤΠΕ και STEM· 

7. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν επαρκώς, από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέτρα που προωθούν και στηρίζουν την ποιοτική εκπαίδευση, 

την απασχολησιμότητα, την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας για γυναίκες 

και κορίτσια, ιδίως δε τις γυναίκες και τα κορίτσια που ανήκουν στις λιγότερο 

προνομιούχες ομάδες τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, στα οποία θα 

περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η παροχή ευκαιριών στους τομείς STEM, ούτως ώστε οι 
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δαπάνες του προϋπολογισμού να αξιοποιούνται αποτελεσματικά για την επίτευξη 

στόχων πολιτικής· 

8. διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του για χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για το 

πρόγραμμα «Δάφνη», προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια ως προς τη χρήση των 

σχετικών κονδυλίων και να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 

αυξηθούν οι πόροι για τον ειδικό στόχο «Δάφνη» για την περίοδο 2014-2020 σε 

συνάρτηση με τους κατανεμηθέντες πόρους της προηγουμένης περιόδου 

προγραμματισμού· 

9. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

δεν συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στο ΕΤΣΕ, καθώς η ΕΕ δεν θα ανακάμψει πλήρως και σε ικανοποιητικό 

βαθμό από τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις 

τους στις γυναίκες, οι οποίες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επλήγησαν 

περισσότερο από αυτές· 

10. υπενθυμίζει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των προσφύγων και των αιτούντων 

άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ είναι γυναίκες και παιδιά· υπογραμμίζει ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις θεμελιώδεις αρχές 

του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF)· επαναλαμβάνει τις 

εκκλήσεις του για συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές 

μετανάστευσης και ασύλου, μεταξύ άλλων· ζητεί την αποδοτική αξιοποίηση των 

κονδυλίων του AMIF για την ένταξη των προσφύγων, των οικογενειών τους και των 

αιτούντων άσυλο· 

11. καταδικάζει απερίφραστα την επαναφορά και την επέκταση του «κανόνα της 

παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule) και τον αντίκτυπό του στην υγειονομική 

περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια 

κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, προσφεύγοντας τόσο σε 

εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση· 

12. τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

και η δρομολόγηση της διάθεσης καθορισμένων ποσών για επενδύσεις στο επόμενο 

ΠΔΠ με σκοπό να εξασφαλιστεί η επαρκής παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας και οικονομικά προσιτών δημόσιων κοινωνικών υποδομών, όπως τα κέντρα 

ημερήσιας φροντίδας, για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και άλλων 

εξαρτώμενων ατόμων· 

13. τονίζει ότι, για να είναι σε θέση το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 

(EIGE) να εκπληρώσει τους στόχους του, πρέπει να αυξηθούν ο προϋπολογισμός και το 

προσωπικό του, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά του να παρέχει κατάλληλη 

συνδρομή στην Επιτροπή μέσω της παροχής σχετικών στοιχείων και τεχνικής 

υποστήριξης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 

και η καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο· επισημαίνει ότι το EIGE θα 

πρέπει να παραμείνει ειδικό, χωριστό όργανο εντός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης· 
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