
PA\1197579EL.docx PE646.946v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2019/2213(BUD)

28.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – 
Τμήμα III
(2019/2213(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Robert Biedroń



PE646.946v01-00 2/4 PA\1197579EL.docx

EL

PA_NonLeg



PA\1197579EL.docx 3/4 PE646.946v01-00

EL

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 το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζει ότι  «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», ορίζοντας έτσι 
ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα είναι ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
ΕΕ, και  ότι ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να 
δαπανάται για την ανάπτυξη κοινωνικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ισότητας των 
φύλων, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ, και της κατάστασης των γυναικών και 
των κοριτσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές 
θέσεις και ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη αμειβόμενες 
οικιακές εργασίες και φροντίδα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για προγράμματα που αποσκοπούν στη στήριξη των δικαιωμάτων των 
γυναικών, όπως το πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» (REC), με 
ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την πρόληψη 
της έμφυλης βίας·

Η ισότητα στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ

1. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα της τα 
στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού να καταστούν αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων· ζητεί να εφαρμόζεται με συνέπεια η ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, τα χρηματοδοτικά μέσα και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να διατεθούν κονδύλια του 
προϋπολογισμού για την στήριξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών μέσω 
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
και το ΕΤΣΕ·

3. ζητεί να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων μέσων για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενταθούν οι 
προσπάθειες για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 
των γυναικών με αναπηρία, των μόνων μητέρων και των μεταναστών, των γυναικών 
που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών που ανήκουν σε σεξουαλικές 
μειονότητες·
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4. ζητεί να εντοπιστούν οι δαπάνες που αφορούν την ισότητα των φύλων και να 
θεσπιστούν κατάλληλοι δείκτες και ειδική μεθοδολογία, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την βία, την σεξουαλική παρενόχληση και 
την πρόσβαση των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη και 
στο νότιο ημισφαίριο·

6. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) και την ανάγκη για έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό για 
τη συλλογή δεδομένων και την απόκτηση πραγματογνωσίας στον τομέα της ισότητας 
των φύλων· ζητεί να διατηρηθεί η σταθερότητα του προϋπολογισμού του EIGE, του 
οργανογράμματος του προσωπικού του και της ανεξαρτησίας του.


