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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

«σε όλες τις δραστηριότητές της», 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

του προϋπολογισμού, εξακολουθεί να 

αποτελεί νομική υποχρέωση της Ένωσης 

που απορρέει άμεσα από το άρθρο 8 της 

ΣΛΕΕ· 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε β) λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 

οριζόντια προοπτική όχι μόνο είχε συχνά 

ως αποτέλεσμα ελάττωση της στήριξης 

για δράσεις που σχετίζονται με το φύλο, 

για να μην αναφέρουμε την έλλειψη 

δεικτών για το φύλο, αλλά ότι καθιστά 

επίσης σχεδόν αδύνατη την εκτίμηση των 

ποσών που διατίθενται για θέματα 

ισότητας των φύλων· 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το ΠΔΠ 

2014-2020, η προσαρτημένη κοινή 

δήλωση του Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, του 

Νοεμβρίου 2013 συμπεριέλαβε τη 

συμφωνία που προβλέπει ότι οι ετήσιες 

διαδικασίες του προϋπολογισμού που 

εφαρμόζονται στο 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· 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε δ) 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· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για 

την ισότητα των φύλων 2016-2019 

επισημαίνει τον βασικό ρόλο της 

χρηματοδότησης της ΕΕ στη στήριξη της 

ισότητας των φύλων και αναφέρει ότι η 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

δεν εφαρμόζεται συστηματικά στον 

γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση 

επιπτώσεων του 2018 για το εξωτερικό 

μέσο ορίζει ότι η ενσωμάτωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
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φύλων θεωρείται έργο σε εξέλιξη, ενώ οι 

κυβερνήσεις των χωρών εταίρων 

επιδεικνύουν ενίοτε έλλειψη 

ενδιαφέροντος ή ανθεκτικότητας στους 

εν λόγω τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν έχει 

εφαρμόσει με συνέπεια την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου στον 

προϋπολογισμό· 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική 

σημασία να διατηρηθούν ειδικά κονδύλια 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να 

εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των 

έργων μας· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε στ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε στ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

σημερινό κλίμα διάβρωσης των αξιών 

της ΕΕ, που έφερε απροσδόκητα μεγάλη 

εναντίωση στην ισότητα των φύλων στην 

ΕΕ, απαιτείται ισχυρή δέσμευση και από 

τα τρία θεσμικά όργανα για μια 

μεγαλύτερη από ποτέ υποστήριξη της 

ισότητας των φύλων, η οποία θα πρέπει 

να αποτυπώνεται στην πολιτική 

χρηματοδότησης· 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε ζ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε ζ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

γυναικών και ανδρών αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, σε 

ηγετικές θέσεις, στην επιστήμη και την 

έρευνα και, ως εκ τούτου, για την ισότητα 

των φύλων και ότι έχει επιπτώσεις στην 

οικονομία των κρατών μελών· 
 

Τροπολογία  8 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε η (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε η) λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη 

κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί και ότι, 

για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή του σε 

κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

(4)   δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή του 

σε κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 
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των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του, την 

ανάγκη βελτίωσης της ισότητας των 

φύλων στην αγορά εργασίας και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· τονίζει τη 

σημασία των διαρθρωτικών ταμείων και, 

ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, για τη στήριξη της 

ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 

βελτίωσης των υπηρεσιών, καθώς και 

των κονδυλίων του προγράμματος 

«Ορίζοντας» για την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών στον τομέα 

STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, 

μηχανική και μαθηματικά)· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η 

εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης 

για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 

(5) τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η 

εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και της 

ανισότητας των φύλων και της έμφυλης 
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ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του 

για την απουσία συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων 

υπέρ της ισότητας των φύλων από τις 

πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται 

στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία 

του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα 

δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να 

φτάσουν το 30 % το συντομότερο δυνατόν 

και το αργότερο έως το 

2027·Πρωτοβουλία για την απασχόληση· 

βίας είναι ουσιώδεις για την εκπλήρωση 

των δεσμεύσεων της ΕΕ για διαμόρφωση 

μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και 

εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 

συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 

και δεσμεύσεων υπέρ της ισότητας των 

φύλων από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως 

παρουσιάζονται στις προτάσεις για το 

ΠΔΠ· υποστηρίζει μια ενισχυμένη και 

ειδική διάσταση του προϋπολογισμού για 

την καταπολέμηση όλων των 

περιπτώσεων διάκρισης, με απόδοση 

ιδιαίτερης προσοχής στη διάσταση του 

φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών 

μετανάστευσης και ασύλου και στις 

εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· 
υπογραμμίζει επίσης τη θέση του ότι, μετά 

τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με 

το κλίμα δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν 

σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό 

ΠΔΠ και να φτάσουν το 30 % το 

συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως 

το 2027· 

Τροπολογία  11 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5α) ζητεί αναθεώρηση του ΠΔΠ 

προκειμένου να συμπεριλάβει 

συγκεκριμένα μέτρα και να διαθέσει 

αυξημένους οικονομικούς πόρους στην 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών και να 

εξασφαλίσει την προστασία των γυναικών 

μεταναστών και προσφύγων, καθώς και 

των γυναικών που δεν διαθέτουν 

ταξιδιωτικά έγγραφα, από τη βία· εμμένει 

στην άποψη σύμφωνα με την οποία 

χρειάζονται στοχοθετημένες επενδύσεις 

για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και 

της ασφάλειας των γυναικών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ασύλου· 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5β) εκφράζει αποδοκιμασία για το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα 

χωριστό πρόγραμμα για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών, δεδομένου ότι το πρόγραμμα 

αυτό έχει ενσωματωθεί στο γενικό 

πρόγραμμα «Πολίτες και δικαιώματα» 

και ζητεί να διατεθούν περισσότεροι 

πόροι για την πρόληψη, την 

καταπολέμηση και την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών, η οποία είναι η πιο 

διαδεδομένη μορφή παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντανακλά 

σαφώς την ανισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών·    επισημαίνει ότι η ΕΕ θα 

πρέπει πάντα να υποστηρίζει τον αγώνα 

κατά της έμφυλης βίας και της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, ιδίως 

παρέχοντας στα κράτη μέλη την 

υποστήριξη που χρειάζονται για την 

εφαρμογή της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5γ) υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις 

δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 

9 ΣΛΕΕ για την υλοποίηση της 

κοινωνικής Ευρώπης και την εφαρμογή 

του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης 

ανάπτυξης μιας εξαιρετικά 
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ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς, που αποσκοπεί στην πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο 

και προάγει την ισότητα γυναικών και 

ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών και την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται 

στη Συνθήκη· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5δ) υπογραμμίζει την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών 

σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 

των ευάλωτων προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και 

άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο, 

όπως η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5ε) καταδικάζει απερίφραστα την 

επαναφορά και την επέκταση του 

«κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» από 

την κυβέρνηση Τραμπ και τον 

καταστροφικό της αντίκτυπο στην υγεία 

και στα δικαιώματα των γυναικών και 

των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα και 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο 

του ΠΔΠ, να καλύψουν το 

χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ 

στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας 
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και των συναφών δικαιωμάτων, 

χρησιμοποιώντας τόσο εθνική όσο και 

ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5στ) Επιμένει ότι το μέλλον των 

διαρθρωτικών ταμείων και των 

πολιτικών συνοχής πρέπει να 

περιλαμβάνει στόχους σχετικά με την 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και 

μηχανισμούς παρακολούθησης ούτως 

ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για 

δράσεις που στηρίζουν και εξασφαλίζουν 

την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, 

όπως οι επενδύσεις στις δημόσιες 

υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και 

ηλικιωμένους· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5ζ) επαναλαμβάνει ότι στο επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να αναληφθούν επαρκείς 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις για να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες για την 

εξάλειψη της εμπορίας γυναικών και 

κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση 

σε ολόκληρη την Ένωση και να 

πραγματοποιηθούν περισσότερες 

επενδύσεις στα δικαιώματα και την 

προστασία των θυμάτων, καθώς και σε 

δράσεις για τη μείωση της ζήτησης 

γυναικών και κοριτσιών που είναι θύματα 

εμπορίας· 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 η (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5η) υπογραμμίζει την ανάγκη 

ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 

στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό την 

αντιμετώπιση του συρρικνούμενου χώρου 

της κοινωνίας των πολιτών και καλεί, 

συγκεκριμένα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

να αυξήσουν τόσο την πολιτική όσο και 

τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχουν 

στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των 

γυναικών, στα καταφύγια/σπίτια 

γυναικών και στους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 

τόσο εντός της Ένωσης όσο και 

παγκοσμίως· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (6α) συνιστά τη σύσταση ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 

με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της 

κοινωνίας των πολιτών και του έργου των 

ΜΚΟ στους τομείς της δημοκρατίας και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

των γυναικών και της καταπολέμησης 

της έμφυλης βίας, το οποίο θα 

διαχειρίζεται η Επιτροπή· 

Τροπολογία  20 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11α) εκφράζει και πάλι τη λύπη του για 

το γεγονός ότι, παρά την κοινή δήλωση 

σχετικά με την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου που έχει 

επισυναφθεί στο ΠΔΠ, δεν έχει σημειωθεί 

καμία σημαντική πρόοδος στον τομέα 

αυτόν στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020·  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11β) εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για 

το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου περνά στο 

περιθώριο στην πρόταση της Επιτροπής 

και ότι όχι μόνο η κατάσταση δεν έχει 

βελτιωθεί, αλλά οι προτάσεις συνιστούν 

οπισθοδρόμηση· επισημαίνει ότι οι 

υφιστάμενοι στόχοι που αφορούν την 

ισότητα των φύλων έχουν συγχωνευθεί με 

άλλους στόχους πολιτικής, όπως το 

πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», και 

ότι οι απαιτήσεις για την ισότητα των 

φύλων, όπως η εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα για την ισότητα των φύλων 

στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, έχουν εξαλειφθεί 

στις νέες προτάσεις της Επιτροπής· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11γ) εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι πολλά προγράμματα 

περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων 

μόνο ως οριζόντιο στόχο, γεγονός που 
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έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της 

στήριξης για δράσεις που σχετίζονται με 

το φύλο· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 δ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11δ) επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς  το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 

την Επιτροπή να ανανεώσουν τη 

δέσμευσή τους υπέρ της ισότητας των 

φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω κοινής 

δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, 

μαζί με ρητή δέσμευση ότι θα 

συνεκτιμηθεί η διάσταση του φύλου στον 

προϋπολογισμό· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του για αποτελεσματική 

εποπτεία της εφαρμογής της δήλωσης 

στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών 

του προϋπολογισμού, με τη συμπερίληψη 

σχετικής πρόβλεψης σε ρήτρα 

επανεξέτασης του νέου κανονισμού για το 

ΠΔΠ· 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11ε) καλεί τα ιδρύματα εταίρους να 

διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο με την 

αποδοχή της ισότητας των φύλων ως 

οριζόντιου στόχου και να προσδιορίσουν 

και να θέσουν σε εφαρμογή έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό για τη 

συστηματική εφαρμογή της 

συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 



 

AD\1161993EL.docx 15/17 PE627.565v01-00 

 EL 

στον προϋπολογισμό σε όλα τα μέσα και 

προγράμματα του ΠΔΠ, καθώς και μια 

ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 στ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11στ) Ζητεί να καθιερωθούν σαφείς 

στόχοι και ειδικοί πόροι στα 

προγράμματα της ΕΕ, όπως το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 

πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια 2014-2020 (REC), το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ο μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ), ο 

μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας 

(ΜΑΣ) και το ευρωπαϊκό μέσο για τη 

δημοκρατία και τα δικαιώματα του 

ανθρώπου (EIDHR), ώστε να καταστεί 

δυνατή η συστηματική εφαρμογή και 

παρακολούθηση και να αποφεύγεται η 

απλή αναφορά σε γενικές αρχές της 

ισότητας των φύλων χωρίς να ζητούνται 

ειδικές δράσεις όπως στην περίπτωση 

του προγράμματος της ΕΕ για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI), του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (FEAD), του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(ΕΤΠ)· 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 – εδάφιο i 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

i. υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική 

ενδιάμεση αναθεώρηση, μετά από μια 

επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ· 

(18i) υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική 

ενδιάμεση αναθεώρηση, μετά από μια 

επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ 

στην οποία θα συνεκτιμάται η διάσταση 

του φύλου· 

 

 

Τροπολογία  27 

Παράγραφος 38 

Τροποποίηση 8 α (νέα) – αιτιολογική σκέψη 9 α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (9α) Το άρθρο 8 ΣΛΕΕ θεσπίζει την αρχή 

της συνεκτίμησης της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της 

ΕΕ, πράγμα που απαιτεί τη διάθεση 

επαρκών πόρων αλλά και διαφάνεια στα 

κονδύλια του προϋπολογισμού που 

προορίζονται για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

φύλου. 

 

 

Τροπολογία  28 

Παράγραφος 38 

Τροποποίηση 16 α (νέα) Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 
Άρθρο 3 α (νέο) 

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

στον προϋπολογισμό 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή ενσωματώνουν τον 

παράγοντα «φύλο» στα διάφορα επίπεδα 

της διαδικασίας του προϋπολογισμού για 
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κάθε έτος και αναδιαρθρώνουν τα έσοδα 

και τα έξοδα με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των φύλων. 

 

Τροπολογία  29 

Παράγραφος 38 

Τροποποίηση 35 Κεφάλαιο 4 – άρθρο 16 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Άρθρο 16 

Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η 

Επιτροπή παρουσιάζει την επανεξέταση 

της λειτουργίας του ΠΔΠ. Ανάλογα με την 

περίπτωση, η εν λόγω επανεξέταση 

συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις. 

Άρθρο 16 

Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η 

Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση του 

ΠΔΠ. Στο πλαίσιο αυτής της 

αναθεώρησης καθιερώνεται η 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

και συμπεριλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο 

σχετικά με την ισότητα των φύλων και, 
ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω 

αναθεώρηση συνοδεύεται από σχετικές 

προτάσεις. 

 

Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με 

τη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 

312 της ΣΛΕΕ και μετά από έγκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναθεωρεί 

τον παρόντα κανονισμό. 

 

 

 


