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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:

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του να εφαρμόζεται η προσέγγιση της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλες τις δράσεις της ΕΕ·

3. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλίζεται κατάλληλη χρηματοδότηση για τις δράσεις που 
περιγράφονται στην στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών 2010-2015·

4. τονίζει την ανάγκη να διατεθεί αυξημένη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση όλων 
των μορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει 
χρηματοοικονομικούς πόρους για τη στοχευμένη αντιμετώπιση της μισθολογικής 
διαφοράς μεταξύ των φύλων·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει και να εφαρμόσει τα σχετικά κονδύλια του 
προϋπολογισμού στις νομοθετικές της προτάσεις για την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών σε διοικητικά συμβούλια·

6. επαναβεβαιώνει πόσο σημαντική είναι η επαρκής χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων·

7. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός γυναικών εξακολουθεί να ζει σε συνθήκες 
φτώχειας ή απειλείται από την φτώχεια· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στο πρόβλημα αυτό όταν θα καταρτίζει και θα εκτελεί τα σχετικά κονδύλια του 
προϋπολογισμού·

8. ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει πιλοτικά σχέδια στους εξής τομείς: 

– μέτρα για τον εντοπισμό μορφών οικονομικής στήριξης που θα διατίθενται για 
μονογονεϊκά νοικοκυριά στην Ευρώπη,

– μέτρα για την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε όλα τα επίπεδα ανώτατων ηγετικών 
θέσεων,

– μέτρα για την ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ της βίας κατά των γυναικών και του 
τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι γυναίκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις 
διαφημίσεις,

– μέτρα για την ανατροπή των στερεοτύπων για άτομα που έχουν πέσει θύματα βιασμού και 
σεξουαλικής βίας·

9. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει χρηματοδοτικούς πόρους που θα διατεθούν για 
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δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό για το 
Έτος Ιθαγένειας 2013· 

10. τονίζει τη σπουδαιότητα του προγράμματος DAPHNE και της συνέχισης επαρκώς 
χρηματοδοτούμενων δράσεων που αποβλέπουν στην εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών·

11. τονίζει τη σπουδαιότητα των κονδυλίων για την ισότητα των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στο πλαίσιο του PROGRESS· 

12. επισημαίνει την ανάγκη να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση για  δράσεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε τρίτες χώρες· 

13. αναγνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται σε καιρό λιτότητας· τονίζει πόσο 
σημαντική είναι η αποτελεσματική χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ.


