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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες 
βασίζεται η Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της 
ΣΛΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό 
συνιστά εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στη 
διαδικασία του προϋπολογισμού και συνεπάγεται μια αξιολόγηση των προϋπολογισμών 
που βασίζεται στη διάσταση του φύλου, ενσωματώνοντάς την σε όλα τα επίπεδα της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού και αναδιαρθρώνοντας τα έσοδα και τις δαπάνες με 
σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζουν την αρχή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις δημοσιονομικές και νομοθετικές διαδικασίες της 
Ένωσης·

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ιδρύθηκε 
με στόχο να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ένωση και να την 
ενισχύσει, συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες 
τις ενωσιακές πολιτικές και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, της καταπολέμησης 
των διακρίσεων με βάση το φύλο και της ευαισθητοποίησης των πολιτών της Ένωσης 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

2. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του EIGE και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη συμβολή του EIGE στις συνεχείς προσπάθειες της επιτροπής, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά το ζήτημα του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, την εξισορρόπηση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, την υγεία των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων της γενετήσιας και της αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών και την ανάπτυξη ενός 
κοινοβουλευτικού εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· 
επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή που μπορεί να προσφέρει το EIGE σε όλες τις 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενσωματωθεί καλύτερα με 
οριζόντιο τρόπο η διάσταση του φύλου και να υλοποιηθεί καλύτερα η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις (για παράδειγμα, μέσω της 
παροχής κατάρτισης και δεδομένων σε άλλες επιτροπές) στη χάραξη της πολιτικής της 
ΕΕ· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του EIGE και της 
πρόσφατης προεδρίας του δικτύου των ευρωπαϊκών οργανισμών δικαιοσύνης και 

1  https://rm.coe.int/1680596143
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εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως δε για την προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης2 στον χώρο εργασίας·

4. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το EIGE έχει επιτύχει υψηλό ποσοστό 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού με πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που ανήλθαν σε 
99,38 % το 2018 (98,92 % το 2017), και πιστώσεις πληρωμών που ανήλθαν σε 81,15 % 
το 2018 (80,95 % το 2017)· ενθαρρύνει επίσης το EIGE να διατηρήσει το επίπεδο 
μεταφορών πιστώσεων σε εύλογο επίπεδο με βάση την εξέλιξη των τριών τελευταίων 
ετών (36,67 % το 2018· 34,25% το 2017 και 51,29% το 2016)·

5. λαμβάνει υπό σημείωση τη νέα στρατηγική για τη διαχείριση των γνώσεων και την 
επικοινωνία για την περίοδο 2019-2021, η οποία έχει ως στόχο την εξασφάλιση της 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ισότητας των φύλων και την 
παρακολούθηση των διαύλων επικοινωνίας του EIGE·

6. λαμβάνει υπόψη ότι το EIGE έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά ορισμένες συστάσεις 
της εξωτερικής αξιολόγησης (2015), και εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τις 
προσπάθειες να εφαρμοστεί σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων, καλεί 
δε το Ινστιτούτο να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή για τη βελτίωση της διακυβέρνησης 
και της αποτελεσματικότητας·

7. υποστηρίζει ένθερμα το έργο του EIGE, το οποίο, μέσω μελετών και ερευνών, δίνει τη 
δυνατότητα στην Eπιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων να 
συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της, 
παρέχοντας επίσημα, υψηλής ποιότητας και αντικειμενικά δεδομένα·

8. χαιρετίζει τα επιτεύγματα του EIGE το 2018 και ζητεί να επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση, από το 2019, ο δείκτης ισότητας των φύλων του 2017 (ο δείκτης)· ζητεί να 
αναπτυχθούν περισσότερα μεθοδολογικά εργαλεία, για την καλύτερη διασφάλιση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις·

9. επιμένει ότι ο ρόλος του EIGE, ως  κέντρου πραγματογνωσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ισότητα των φύλων, είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης·

10. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τις αξιώσεις πρώην εργαζομένων μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, όπως επίσης σχετικά με την απόφαση του πρωτοδικείου του 
Βίλνιους και την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου του Βίλνιους· ζητεί να 
υπάρχει σαφής διαδικασία προσλήψεων και καλεί το EIGE να λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης·

11. ζητεί να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στο EIGE, προκειμένου να αυξηθούν ο 
αριθμός και η ποιότητα των προβλεπόμενων από το καταστατικό εργαζομένων μέσω 
της αντικατάστασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου από συμβάσεις μόνιμης 
απασχόλησης· εκφράζει, επιπλέον, την αποδοκιμασία του για τις συνθήκες διαρκούς 
κινδύνου περικοπών στον προϋπολογισμό και έλλειψης ανθρώπινων πόρων, υπό τις 
οποίες καλείται να λειτουργήσει το EIGE (ζήτημα άνισης μεταχείρισης με τους 
προσωρινούς εργαζόμενους, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές και τα εργασιακά 

2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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δικαιώματα)·

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του EIGE παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της 
οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των 
πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και 
τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

13. λαμβάνει υπό σημείωση τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία 
τα έσοδα και οι πληρωμές επί των οποίων βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE 
για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

14. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί 
απαλλαγή στη Διευθύντρια του EIGE όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του για το οικονομικό έτος 2018.
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