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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 η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην αξία της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η προώθηση της ισότητας αυτής 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να 
διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 
Ιθαγένεια» (REC) και να εξακολουθήσει να δίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
έμφαση στον ειδικό στόχο του εν λόγω προγράμματος που αφορά το πρόγραμμα 
Daphne· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να 
συνεχιστούν όλες αυτές οι δράσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 
με ένα ανεξάρτητο κονδύλιο του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Daphne και στο 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
2021-2027·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 επιδιώκει να συνεχιστεί η υποστήριξη των 
στρατηγικών επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να βελτιωθεί η 
οικονομική συνοχή και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, ιδίως για νέους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σκόπιμο να επικεντρωθούν οι 
προσπάθειες στην ενίσχυση του δυναμικού των γυναικών σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, όπως είναι η ψηφιοποιημένη οικονομία, οι τεχνολογίες και η επιστήμη της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά 
(STEM)·

1. επαναβεβαιώνει το αίτημά του να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
μέσω της στήριξης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης 
της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, όπου αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων κατά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ, και να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού ως αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του να αυξηθούν οι πόροι για τον ειδικό στόχο για το 
πρόγραμμα Daphne στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια» (REC) και να διατηρηθεί η αύξηση αυτή στο πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες»· ζητεί να διασφαλιστεί η διάθεση χρηματοδότησης για δράσεις που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας 
ανθρώπων στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 
της ενδοοικογενειακής βίας·

3. τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν όλες οι δράσεις που επικεντρώνονται στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, των 
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παιδιών και των νέων στο πλαίσιο του προγράμματος που θα αντικαταστήσει το 
πρόγραμμα REC στην επόμενη περίοδο του ΠΔΠ, με ένα ανεξάρτητο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Daphne και με ιδιαίτερη προσοχή στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

4. ζητεί δημοσιονομικά κονδύλια για να υποστηριχθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα και 
η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και για να εξασφαλιστεί και να ενθαρρυνθεί η 
πρόσβαση των γυναικών σε δάνεια και μετοχικό κεφάλαιο μέσω προγραμμάτων και 
κονδυλίων της Ένωσης, όπως είναι τα COSME, «Ορίζων 2020» και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο·

5. επικροτεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων· ζητεί να ληφθεί μέριμνα για την ίση συμμετοχή για κορίτσια και νέες 
γυναίκες στα μέτρα που καλύπτει η εν λόγω πρωτοβουλία και να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην παροχή κατάρτισης και απασχόλησης υψηλής ποιότητας στα κορίτσια 
και τις νέες γυναίκες σε τομείς όπως είναι η ψηφιοποιημένη οικονομία, οι τεχνολογίες 
και η επιστήμη της πληροφορίας και της επικοινωνίας και οι κλάδοι STEM·

6. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων και ζητεί να διατηρηθούν ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, το 
οργανόγραμμα του προσωπικού του και η ανεξαρτησία του.


