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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου
(2015/2230(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 
στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, τα 
συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων των ειδικών συνόδων των Ηνωμένων Εθνών 
Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010) και το έγγραφο 
αποτελεσμάτων της διάσκεψης αναθεώρησης Πεκίνο +20,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, στο οποίο ορίζεται το «φύλο» ως «οι κοινωνικά δομημένοι 
ρόλοι, οι συμπεριφορές, οι δραστηριότητες και οι ιδιότητες τις οποίες μια δεδομένη 
κοινωνία θεωρεί προσήκουσες για τις γυναίκες και τους άνδρες»,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο 
«Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα 
δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(COM(2010)0491),

– έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Strategic 
engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των 
φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),
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– έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των 
φύλων για την περίοδο 2014-2017,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) με τίτλο «Advancing women in political decision-making - Way forward» 
(Προώθηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων - Επόμενα βήματα) που 
δημοσιεύθηκε το 2015,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20091, της 8ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 20102 , 
της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση – 20113και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20134,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις εργασίες των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών και αντιπροσωπειών7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / 
των εθνών8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 20159,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Evaluation of the Strategy for Equality between 
Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing 
Platform for Action» (Αξιολόγηση της στρατηγικής για την ισότητα γυναικών και 
ανδρών για την περίοδο 2010-2015 ως συμβολή για την επίτευξη των στόχων της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου) που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Θεματικό Τμήμα 
Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender Mainstreaming in Committees and 

1 ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.
2 ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 65.
3 ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 1.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
5 ΕΕ C 61 E της 10.3.2004, σ. 384.
6 ΕΕ C 244 E της 18.10.2007, σ. 225.
7 ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 18.
8 ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 32.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
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Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που δημοσιεύθηκε 
το 2014 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The EU Budget for Gender Equality» (Ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για την ισότητα των φύλων) που δημοσιεύθηκε το 2015 από το 
Θεματικό Τμήμα Δ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη το σημείωμα με τίτλο «Guidance on the development of gender equality 
and the empowerment of women policies» (Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη 
της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των πολιτικών για τις γυναίκες) που 
δημοσιεύθηκε από τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες τον Μάιο του 2014,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Advances in EU Gender Equality: Missing the 
mark?» (Εξελίξεις στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ: Μη επίτευξη του στόχου;) που 
δημοσιεύθηκε το 2014 από το Δίκτυο Ινστιτούτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση ανθρωπίνων πόρων για το 2014 που δημοσιεύθηκε 
από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (Α8....),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως οριζόντια αρχή 
και ότι στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζεται η αρχή 
της ισότητας των φύλων ως αξία της Ένωσης· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιέχει ειδικές 
διατάξεις για την οριζόντια αρχή της ισότητας των φύλων και ότι στο άρθρο 6 της ΣΕΕ 
αναγνωρίζεται ότι ο Χάρτης έχει ίδιες νομικές αξίες με τις Συνθήκες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων έχει καίρια σημασία για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τον 
σεβασμό του κράτους δικαίου και την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται στασιμότητα στην πορεία επίτευξης της ισότητας 
των φύλων στην ΕΕ και ότι με τον ρυθμό αυτό η ισότητα των φύλων θα αργήσει 
αρκετά να επιτευχθεί·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την 
περίοδο 2016-2019 η Επιτροπή ανέλαβε να συνεχίσει τις ενέργειες για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου, μεταξύ άλλων, μέσω διαδικασιών αξιολόγησης και 
παρακολούθησης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου νοείται «η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε κάθε πτυχή της παρέμβασης της ΕΕ - 
προετοιμασία, σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών, 
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των νομικών μέτρων και των προγραμμάτων δαπανών - με στόχο την επίτευξη ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών»1·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να αποτελεί 
εργαλείο πρόληψης και αντίδρασης για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν αποτελεί από 
μόνη της στόχο πολιτικής, αλλά βασικό μέσο επίτευξης της ισότητας των φύλων, πάντα 
σε συνδυασμό με άλλες συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές που στοχεύουν στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής είναι να 
συμβάλει στην υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς άσκησης πολιτικής· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η αρμόδια 
επιτροπή έχει αναπτύξει πρακτική στοχευμένης συμβολής στις εκθέσεις άλλων 
επιτροπών μέσω «τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 20142, το 85 % των 
τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που κατατέθηκαν 
μεταξύ Ιουλίου 2011 και Φεβρουαρίου 2013 ενσωματώθηκαν στις τελικές εκθέσεις που 
ενέκριναν οι αρμόδιες επιτροπές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το ψήφισμα του 2003 σχετικά με την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ορίζει ένα από τα μέλη της ως 
υπεύθυνο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, συγκροτώντας με τον τρόπο 
αυτό «το δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μεταγενέστερα ψηφίσματα για το ίδιο ζήτημα ζητήθηκε η συνεχής ανάπτυξη του εν 
λόγω δικτύου και η σύσταση παρόμοιου δικτύου στις διακοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο υποστηρίζεται από ένα δίκτυο σε 
επίπεδο προσωπικού στις γραμματείες των επιτροπών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του δικτύου συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 
προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής τους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) συνοδεύεται από 
κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων, στην οποία συμφωνήθηκε ότι «οι ετήσιες 
διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα 
περιλαμβάνουν, εφόσον είναι 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 διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου)»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 
συστήθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των 

1 SWD(2015)0278.
2 «Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament» (Ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Θεματικό Τμήμα 
Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
EIGE έχει αναπτύξει πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς 
και γλωσσάριο και θησαυρό σχετικά με την ισότητα των φύλων, με σκοπό την παροχή 
στήριξης στους φορείς λήψης αποφάσεων, στο προσωπικό των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ και στους κυβερνητικούς φορείς όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις εργασίες τους·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου περιλαμβάνει τόσο 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων πολιτικών 
όσο και την αντιμετώπιση του ζητήματος της εκπροσώπησης των γυναικών και των 
ανδρών στους σχετικούς τομείς άσκησης πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι δύο διαστάσεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να 
σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ωφελούν εξίσου τα αγόρια και τα κορίτσια, τους 
άνδρες και τις γυναίκες, καθώς και τις άλλες ταυτότητες φύλου·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κοινοβούλιο που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου 
καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ανισορροπιών 
μεταξύ των φύλων, στη διευκόλυνση της ίσης συμμετοχής των γυναικών και των 
ανδρών και στην οικοδόμηση των θεμελίων για την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής 
με γνώμονα την ισότητα των φύλων·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διατίθενται ανεπαρκή κεφάλαια και ανθρώπινοι πόροι ώστε να 
εξασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική και περιοδική συλλογή στοιχείων και 
στατιστικών ανά φύλο είναι απαραίτητη για την ανάλυση των εξελίξεων στην ισότητα 
των φύλων·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις του 
Κοινοβουλίου παραμένει χαμηλή και ότι παρατηρείται σαφής απόκλιση στη νομοθετική 
επιρροή μεταξύ των επιτροπών με επικεφαλής άνδρες και των επιτροπών με 
επικεφαλής γυναίκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ηγετικές θέσεις με τη 
μεγαλύτερη επιρροή εξακολουθούν να κυριαρχούν οι άνδρες·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου που εγκρίθηκε το 2007, το Κοινοβούλιο ζητούσε τη διενέργεια αξιολόγησης 
κάθε δύο χρόνια σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του 
Κοινοβουλίου·

Γενική αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 

1. θεωρεί ότι προκειμένου να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο διαφορετικές πτυχές: το περιεχόμενο 
της πολιτικής και η εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·
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2. σημειώνει ότι εντός της οργανωτικής διάρθρωσης του Κοινοβουλίου διάφορα όργανα 
είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο εργασιακού βίου:

– η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, η 
οποία είναι αρμόδια για την προώθηση της πλήρους ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών σε όλες τις πτυχές του εργασιακού βίου στη Γραμματεία του 
Κοινοβουλίου·

– η επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που 
στοχεύουν στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των άλλων 
επιτροπών και αντιπροσωπειών·

– το δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

– οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιτυχή εφαρμογή της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων όσον αφορά όλες τις θέσεις απασχόλησης στο 
οργανόγραμμα· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω διαφόρων 
οργάνων που είναι αρμόδια για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν 
συντονίζονται ούτε ενσωματώνονται εντός του Κοινοβουλίου ή άλλων θεσμικών 
οργάνων (δεν υφίσταται μηχανισμός διοργανικής συνεργασίας για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου)· αναλαμβάνει να καθιερώσει αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ όλων των παραγόντων στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο, η οποία θα βασίζεται σε 
συγκεκριμένους μηχανισμούς, όπως η παρακολούθηση και η υποβολή σχολίων σχετικά 
με τις επιδόσεις·

4. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εγκρίνει τακτικά και να εφαρμόζει σχέδιο 
πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο εσωτερικό του 
Κοινοβουλίου, με γενικότερο στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της 
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και τις 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δομών λήψης αποφάσεων και της 
διοίκησης· 

5. ζητεί τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, το 
οποίο εκπροσωπεί τόσο τις επιτροπές όσο και τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, 
καθώς και την πλήρη συμμετοχή του στην τακτική παρακολούθηση της κατάστασης 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στους διάφορους τομείς πολιτικής·

6. τονίζει ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη του 2014 επί του ζητήματος 
αυτού, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των φύλων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής ήταν η χρήση διαδικασιών που 
περιλαμβάνουν τη συνεργασία με άλλες επιτροπές· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
στηρίξουν οι άλλες επιτροπές το έργο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και 
να το εφαρμόσουν στις δραστηριότητές τους·

7. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίσουν να εργάζονται για τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων με σκοπό την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των 
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γυναικών υπαλλήλων του ΕΚ παραμένει στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών (AST)· 
ζητεί να εκπονείται σε ετήσια βάση ανάλυση της κατάστασης της ισότητας των φύλων 
εντός του Κοινοβουλίου, βάσει δεδομένων ανά φύλο, σε όλα τα επίπεδα του 
προσωπικού και των πολιτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και να δημοσιοποιείται η σχετική έκθεση·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι για την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων σε ανώτερο και μεσαίο επίπεδο διοίκησης που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο το 
2006 (έκθεση Kaufmann) δεν επιτεύχθηκαν μέχρι την προθεσμία του 2009 ούτε έχουν 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα· σημειώνει ότι οι εν λόγω στόχοι επιβεβαιώθηκαν 
μεταγενέστερα από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη 
διαφορετικότητα όσον αφορά τα επόμενα έτη· 

9. σημειώνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων και τη 
διαφορετικότητα είναι αρμόδια για την έγκριση σχεδίου δράσης για την προώθηση της 
ισότητας και της διαφορετικότητας στο Κοινοβούλιο και για τη διασφάλιση της 
υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης· καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου, με τη 
στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, να υποβάλει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την 
ισότητα των φύλων στον οποίο θα υποδεικνύονται τρόποι για την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών στις μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις ώστε να 
ανέλθει στο 40 % μέχρι το 2020·

10. καλεί τις πολιτικές ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προτείνουν μια γυναίκα και 
έναν άνδρα για τη θέση του προέδρου σε επιτροπές και ομάδες·

Εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 

11. τονίζει ότι η πρακτική της χρησιμοποίησης τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου έχει αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις 
γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τροπολογίες είναι πιο περιεκτικές, μπορούν να υποβληθούν 
ταχύτερα και σχετίζονται με βασικά, συγκεκριμένα και οριοθετημένα ζητήματα· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την αρμόδια επιτροπή να συμπεριλάβει την 
πρακτική των τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον 
Κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως 
οριζόντια αρχή·

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τη διοργανική δήλωση περί διασφάλισης 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτάται στο ΠΔΠ, μέχρι στιγμής 
δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
παρακολουθείται επισταμένως ο τρόπος με τον οποίο έχουν εφαρμοστεί οι αρχές της 
κοινής δήλωσης όσον αφορά τις ετήσιες διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 
και ζητεί να ανατεθεί επίσημος ρόλος στην αρμόδια επιτροπή κατά την αναθεώρηση 
του ΠΔΠ· 

13. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φορείς χάραξης 
πολιτικής για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι από τη διαδικασία για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον 
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προϋπολογισμό προέκυψε ότι η διάσταση του φύλου είναι κάθε άλλο παρά υπαρκτή σε 
όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής·

14. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να συνεχίσει την προσπάθεια ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου προσθέτοντας παραμέτρους για την ισότητα των φύλων σε 
εκτιμήσεις επιπτώσεων και αξιολογήσεις σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της 
νομοθεσίας και εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στην Επιτροπή το 2017· 

15. επαναλαμβάνει την ανάγκη για επαρκή κατανομή των πόρων και σε επίπεδο 
Κοινοβουλίου με στόχο την εκπόνηση εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο και 
αναλύσεων βάσει φύλου·

16. καλεί το EIGE να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες σε κάθε επιτροπή, προκειμένου να 
υπογραμμίζεται η διάσταση του φύλου σε κάθε τομέα της χάραξης πολιτικής, και να 
καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει, όπως η 
πλατφόρμα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται επίσης στο προσωπικό και τους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς·

17. υπογραμμίζει τη σημασία και τον θετικό αντίκτυπο της χρήσης ουδέτερης από πλευράς 
φύλου γλώσσας στις δραστηριότητές του· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ των 
κατευθυντηρίων γραμμών του Προεδρείου σχετικά με την ουδέτερη από πλευράς 
φύλου γλώσσα και της συνεχούς επικαιροποίησής τους, βάσει επίσης των εργαλείων 
που αναπτύσσονται σε διοργανικό επίπεδο· 

18. σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, επισημάνθηκαν 
συγκεκριμένα εργαλεία ως αποτελεσματικά για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στις εργασίες των επιτροπών, μεταξύ των οποίων:

– η διανομή βασικών εγγράφων και η προσθήκη ζητημάτων για την ισότητα των 
φύλων στους γενικούς όρους των προς ανάθεση μελετών·

– η εστίαση της προσοχής στη χρήση ειδικής ορολογίας και ορισμών σχετικά με 
ζητήματα ισότητας των φύλων·

– η προώθηση της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης των 
σχεδίων προτάσεων για νομοθεσία που αφορά μελλοντικές συμφωνίες·

– δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για βουλευτές, προσωπικό, 
πολιτικούς συμβούλους και βοηθούς·

19. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην ανάπτυξη στοχευμένης και τακτικής κατάρτισης 
σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία θα διαθέτει επαρκείς 
πόρους και θα είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του Κοινοβουλίου·

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών 

20. επαναλαμβάνει την έκκληση για την εκπλήρωση της δέσμευσης περί υποβολής 
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εκθέσεων ανά δύο έτη σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο 
του Κοινοβουλίου· γνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το δίκτυο ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, το οποίο αξιολογεί την κατάσταση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε κάθε τομέα άσκησης πολιτικής και συνιστά το 
ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμεύει ως βάση για την προαναφερθείσα έκθεση να 
καταστεί μέθοδος της ετήσιας παρακολούθησης·

21. σημειώνει ότι, στις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια, τα μέλη του δικτύου 
απάντησαν κατά κύριο λόγο ότι, στον τομέα στον οποίον ασκούν πολιτική, οι 
επιμέρους ανάγκες βάσει φύλου λαμβάνονταν υπόψη σε διάφορες δραστηριότητες όπως 
εκθέσεις, τροπολογίες για την ισότητα των φύλων, μελέτες, ακροάσεις, αποστολές και 
ανταλλαγές απόψεων·

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των επιτροπών δεν 
έχουν εγκρίνει ούτε έχουν συζητήσει σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στο 
πλαίσιο των εργασιών τους· ενθαρρύνει το δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου να εγκρίνει γενικό σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και να προβλέψει μέσα συνέχειας και παρακολούθησης· 

23. υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ενδελεχώς η λειτουργία του δικτύου 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και να προσδιοριστούν τρόποι για να 
διασφαλιστούν η πιο άμεση συμμετοχή και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των μελών 
του δικτύου· συνιστά τα μέλη του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου να 
είναι, στο μέτρο του δυνατού, μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων· συνιστά την καθιέρωση τακτικών επαφών και ανταλλαγών 
μεταξύ της αρμόδιας επιτροπής και του δικτύου·

24. συνιστά το δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου να συμπροεδρεύεται από 
την αρμόδια επιτροπή και ένα άλλο μέλος του δικτύου και το εν λόγω μέλος να 
διορίζεται εκ περιτροπής μεταξύ των διαφόρων επιτροπών καθώς η ενέργεια αυτή 
σηματοδοτεί ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αφορά όλες τις επιτροπές·

25. θεωρεί ότι ο διορισμός μόνιμου εισηγητή για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου θα ενισχύσει την υφιστάμενη δομή, θα παράσχει σταθερότητα στη συνεργασία 
μεταξύ του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της αρμόδιας 
επιτροπής και θα καθιερώσει μόνιμη σχέση με τα άλλα όργανα του Κοινοβουλίου που 
προωθούν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Διοργανική συνεργασία για τη στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου

26. θεωρεί ότι η ενίσχυση των διοργανικών σχέσεων θα βελτιώσει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν έχει ακόμα 
καθιερωθεί διαρθρωμένη συνεργασία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με 
άλλους θεσμικούς εταίρους, όπως η Επιτροπή και το EIGE· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει κατάλληλο πλαίσιο για την καθιέρωση διοργανικής συνεργασίας σχετικά με 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και για τη συμμετοχή και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών σε αυτόν τον τομέα·

27. συνιστά να παρέχονται δεδομένα σε ετήσια βάση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή 
στην ομάδα υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη 
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διαφορετικότητα, όσον αφορά καταγγελίες κακοδιαχείρισης που σχετίζονται με την 
ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο δέουσας τήρησης της απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του·

28. θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους οργανισμούς θα ενισχύσει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· ζητεί να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, όπως η 
Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων, όπως όργανα ισότητας των φύλων, οι κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ· ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή άλλων διεθνών οργανισμών στα συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης 
ικανοτήτων και τη διεκδίκηση της στήριξής τους για την οργάνωση προσαρμοσμένων 
προγραμμάτων ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 

29. υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία και με τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου 
να καθιερωθούν τακτικές ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στην προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου· συνιστά την οργάνωση διακοινοβουλευτικής συνέλευσης για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή ως στρατηγική για την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων. Στην πράξη ως ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
νοείται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών, των κανονιστικών 
μέτρων και των προγραμμάτων δαπανών, με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει διπλή διάσταση: προβλέπει τόσο την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των διαφόρων πολιτικών όσο και 
την κάλυψη του ζητήματος της εκπροσώπησης των γυναικών και των ανδρών στον εκάστοτε 
τομέα άσκησης πολιτικής. Και οι δύο διαστάσεις –εκπροσώπηση των φύλων και περιεχόμενο 
που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου– πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής.

Μολονότι οι αριθμοί είναι σημαντικοί, πρέπει επίσης να εξεταστεί πώς σχετίζεται το φύλο με 
το περιεχόμενο των μέτρων των ασκούμενων πολιτικών, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν οι γυναίκες και οι άνδρες από 
τα εν λόγω μέτρα. Μια πολιτική που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου διασφαλίζει 
την ισότιμη κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών, γυναικών και ανδρών.

Κατά παράδοση, η κυβερνητική πολιτική και η νομοθεσία θεωρούνται μέσα που είναι 
ουδέτερα από πλευράς φύλου, με βάση το δεδομένο ότι μια δημόσια πολιτική ωφελεί εξίσου 
όλα τα μέλη του κοινού.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται στην κοινωνία μας δομικές ανισότητες μεταξύ των 
φύλων. Μολονότι στις νομοθεσίες οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ίση μεταχείριση, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν ίση πρόσβαση και έλεγχο των πόρων και των μέσων. 
Ως εκ τούτου, η υφιστάμενη κατάσταση καταδεικνύει ότι το περιεχόμενο των πολιτικών που 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για μια ορθή στρατηγική 
για την ισότητα των φύλων.

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ΕΕ 

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αναγνωρίζεται από την ΕΕ ως θεμελιώδες δικαίωμα, 
κοινή αξία της ΕΕ και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για 
ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή.

Από το 1996, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ακολουθεί «διττή προσέγγιση» προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης της ισότητας των φύλων. Η εν λόγω προσέγγιση περιλαμβάνει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την παράλληλη εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την εξάλειψη, την πρόληψη ή την αποκατάσταση των 
ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Αμφότερες οι προσεγγίσεις συμβαδίζουν και καμία δεν 
μπορεί να είναι υποκατάστατη της άλλης.
Στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (Επιτροπή FEMM) αποτελεί το κύριο όργανο που είναι αρμόδιο για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες 
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τις πολιτικές και νομοθετικές διαδικασίες του ΕΚ. 

Η πρακτική της χρησιμοποίησης «τροπολογιών υπέρ της διάστασης του φύλου» για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εκθέσεις άλλων επιτροπών εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά στην αρχή της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου και εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
με επιτυχία.

Από το 2009 συγκροτήθηκε δίκτυο βουλευτών που είναι αρμόδιο για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου στις επιτροπές του ΕΚ, καθώς και πρόσθετο δίκτυο σε επίπεδο 
προσωπικού. Το δίκτυο συνεδριάζει τακτικά και πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υποθέσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους βουλευτές του δικτύου, ενώ 
ανταλλάσσονται και βέλτιστες πρακτικές. Στο τελευταίο νομοθετικό σώμα οι αντιπροσωπείες 
διόρισαν επίσης βουλευτές αρμόδιους για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Κύρια συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στα οποία απάντησαν οι βουλευτές του 

δικτύου

Στόχος του ερωτηματολογίου, το οποίο απευθυνόταν σε όλους τους βουλευτές του δικτύου, 
ήταν να διερευνηθούν οι δραστηριότητες και τα μέσα άσκησης πολιτικής που 
χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε κάθε επιτροπή. 

Στην απάντησή τους στο ερωτηματολόγιο οι βουλευτές του δικτύου ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου αναγνώρισαν ορισμένες ορθές πρακτικές αλλά και ορισμένα 
προβληματικά ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος πλαισίου για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Οι βουλευτές του δικτύου απάντησαν κατά βάση ότι υφίστανται δραστηριότητες στις οποίες 
λαμβάνονταν υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες βάσει φύλου στον αντίστοιχο τομέα 
αρμοδιότητάς τους, όπως σε εκθέσεις, τροπολογίες για την ισότητα των φύλων, μελέτες και 
ανταλλαγές απόψεων. Ο βαθμός συνεκτίμησης εμφανίζει μεγάλες διαφορές καθώς υπάρχουν 
περιπτώσεις στις οποίες δεν αναλαμβάνεται καμία δραστηριότητα εντός του δεδομένου 
χρονοδιαγράμματος και περιπτώσεις στις οποίες σε πολλούς τομείς πολιτικής η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου, όχι μόνο εφαρμόζεται, αλλά θεωρείται και αναπόσπαστο στοιχείο. 
Η πλειονότητα των βουλευτών επισημαίνουν μελλοντικά θέματα στα οποία η διάσταση του 
φύλου λαμβάνεται υπόψη σε διάφορες δραστηριότητες που αναπτύσσει η επιτροπή, όπως 
εκθέσεις (συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων υλοποίησης), ακροάσεις, μελέτες, η διαδικασία 
του προϋπολογισμού, η ετήσια διαδικασία απαλλαγής.

Δυστυχώς, όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, τους βραχυπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους στόχους της Επιτροπής, η μεγάλη πλειονότητα των επιτροπών δεν έχει 
εγκρίνει ούτε έχει συζητήσει σχέδιο δράσης. Μέχρι στιγμής μία επιτροπή και μία 
υποεπιτροπή ενέκριναν σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, ενώ μικρός αριθμός 
επιτροπών συζητά το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. 

Ωστόσο, πολλοί βουλευτές του δικτύου υπογράμμισαν ότι παρά την έλλειψη σχεδίου δράσης, 
στην επιτροπή τους η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθείται και τηρείται στις 
εργασίες τους, παραθέτοντας ως παραδείγματα την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 
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γυναικών, τις επαφές με ενδιαφερόμενους φορείς και την έγκριση τροπολογιών υπέρ της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Οι στατιστικές και η κατάρτιση αναφέρθηκαν ως 
ενέργειες για τη στήριξη της υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης σχετικά με την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου.

Πολλές επιτροπές αναφέρουν ότι πολλοί βουλευτές συμμετέχουν ενεργά στην ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών που είναι επίσης μέλη της 
επιτροπής FEMM· άλλες επιτροπές επεσήμαναν ότι μόνο οι βουλευτές του δικτύου είναι 
αρμόδιοι για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ενώ μία επιτροπή κατάρτισε 
κατάλογο ελέγχου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Όσον αφορά το 
προσωπικό, λίγες μόνο επιτροπές αναφέρουν ότι το προσωπικό της επιτροπής έχει λάβει 
κατάρτιση για το συγκεκριμένο θέμα ή συμμετέχει ενεργά στην ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου.

Από το ερώτημα που αφορούσε την τακτική ανταλλαγή και διάθεση πληροφοριών σχετικά με 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε βουλευτές και προσωπικό, προέκυψε ότι συχνά 
δεν διατίθενται πληροφορίες. Όσον αφορά τα εργαλεία που προωθούν καλύτερα την 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όλοι οι βουλευτές του δικτύου επισημαίνουν ως σημαντικά εργαλεία την 
κατάρτιση, τη χρήση στοιχείων ανά φύλο και τις εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο. Το 
ποσοστό χρήσης των εν λόγω εργαλείων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των επιτροπών και 
είναι από πολύ χαμηλό μέχρι υψηλό. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο 
επισημάνθηκαν ιδιαίτερα ως εργαλείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη θέσπιση και την 
εφαρμογή πολιτικών ικανών να υπερβούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συχνά οι 
πολίτες της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή, όσον αφορά ιδίως τις ανάγκες και τις δυσκολίες 
των γυναικών, ενώ επισημάνθηκε επίσης ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν μέρος μιας γενικότερης αξιολόγησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένα 
σχέδιο πράξης επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Όσον αφορά την πρακτική των τροπολογιών υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου, θεωρείται ορθή πρακτική αλλά πρέπει να βελτιωθεί: η διαδικασία πρέπει να 
ενσωματωθεί στον Κανονισμό και πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της επιτροπής 
FEMM και του βουλευτή που είναι αρμόδιος για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στη συγκεκριμένη επιτροπή, μεταξύ άλλων και στο στάδιο της κατάρτισης των τροπολογιών. 
Όσον αφορά τη δήλωση «η διάσταση του φύλου ενσωματώθηκε σε όλα τα επίπεδα της 
διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού», βρισκόταν σε πολύ χαμηλή θέση σε όλες τις 
απαντήσεις που λήφθηκαν.

Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα κατά πόσον η Επιτροπή ζήτησε γνωμοδότηση ή στήριξη από 
άλλες επιτροπές ή όργανα στο πλαίσιο της διενέργειας ανάλυσης ή λήψης απόφασης με 
γνώμονα την πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, οι απαντήσεις είναι κατά βάση 
αρνητικές για την περίοδο αναφοράς. 
 
Δομή και διοργανικές σχέσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οικοδόμησε σταδιακά μια δομή ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου. Η αξιολόγηση του έργου κάθε μεμονωμένου οργάνου αποτελεί θετικό βήμα, 
ωστόσο η συνολική εικόνα είναι κατακερματισμένη και η έλλειψη αλληλεπίδρασης φαίνεται 
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να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια πρότεινε τη λήψη δέσμης μέτρων που στοχεύουν στην 
ενίσχυση και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της 
υφιστάμενης δομής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται η συγκρότηση σταθερού διοργανικού δικτύου: 

 ενίσχυση της συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να καθιερωθούν 
τακτικές ανταλλαγές απόψεων και επαφές με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

 σταθερή σχέση με την ομάδα υψηλού επιπέδου του ΕΚ για την ισότητα των φύλων 
και τη διαφορετικότητα·

 εκ περιτροπής προεδρία του δικτύου ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· 
 καθιέρωση διαρθρωμένης συνεργασίας με άλλους θεσμικούς εταίρους, όπως η 

Επιτροπή και το EIGE·
 θέσπιση από την Επιτροπή κατάλληλου πλαισίου για την καθιέρωση της 

ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·
 διορισμός μόνιμου εισηγητή για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

προκειμένου να διασφαλιστεί σταθερή συνεργασία μεταξύ της επιτροπής 
δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των φύλων και του δικτύου ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου· 

 ενίσχυση της επιρροής της επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των 
φύλων επί των πτυχών του προϋπολογισμού που συνδέονται με το φύλο (συνεκτίμηση 
της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού). 



PR\1082217EL.doc 17/17 PE573.219v01-00

EL

Προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα
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