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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 έκθεσή της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Σημεία αναφοράς και/ή αιτιολογικές σκέψεις

– 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 Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Α. λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά πτυχές που 
άπτονται της ισότητας των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ αποσκοπεί σε μεγαλύτερη ευελιξία 
ως προς την απάντηση στις επικείμενες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι 
γυναίκες, αφετέρου ότι η έλλειψη δέσμευσης συγκεκριμένων πόρων συνεπάγεται κίνδυνο 
μείωσης της χρηματοδότησης σε σύγκριση προς το τρέχον ΠΔΠ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα πρόταση για ένα ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 
δεν αντικατοπτρίζει τη σημασία της επένδυσης στην ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ άλλων και ως αναγκαία απάντηση στην τρέχουσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·

Συστάσεις

(i) τονίζει ότι η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων πρέπει να συμβαδίζει με την 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η 
κατανομή συγκεκριμένων πόρων με οριζόντιους στόχους· ζητεί μια διπλή προσέγγιση η 
οποία θα διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την προβλεψιμότητα, και θα πρέπει να 
αποτελέσει τον κανόνα για όλα τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα·

(ii) ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν στο ΠΔΠ για την περίοδο 
2014-2020 διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνονται στη 
διάσταση του φύλου· τονίζει ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ πρέπει να περιλαμβάνει 
οδηγίες προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της κατάρτισης προϋπολογισμού με 
γνώμονα τη διάσταση του φύλου κατά τη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού της 
ΕΕ και τη χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων· 

(iii) τονίζει την ανάγκη αυξημένης χρηματοδότησης για δράσεις που προωθούν την ισότητα 
των φύλων, τόσο από άποψη απασχόλησης και ανάπτυξης όσο και από άποψη 
δικαιωμάτων και δημοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν την 
ισότητα των φύλων ως ειδικό στόχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και 
ιθαγένεια», καθώς και να διατηρήσουν το πρόγραμμα Daphne ως ανεξάρτητη διάκριση 
στο πρόγραμμα αυτό· 
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(iv) Ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στόχους που άπτονται της 
ισότητας των φύλων στους κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και 
σε βασικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ (υγεία και περιβάλλον, εκπαίδευση, 
νεολαία, οικονομία κ.λπ.), καθώς και να εξασφαλίσουν ότι συνοδεύονται από 
δεσμευμένη χρηματοδότηση· 

(v) ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν συνεχή δεσμευμένη 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, χωρίς καμία 
μείωση· 

(vi) τονίζει ότι η στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
2010-2015 και η στρατηγική για τα επόμενα πέντε έτη μετά το 2015, καθώς και οι 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων πρέπει να λειτουργούν ως 
θεμελιώδης ένδειξη όσον αφορά τους τομείς στους οποίους θα εστιαστούν οι δαπάνες και 
τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό· 

(vii)επισημαίνει ότι η δημιουργία προγραμμάτων χρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας θα 
περιορίσει τη δυνατότητα μικρότερων ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων 
γυναικών, να ωφεληθούν από τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ· ζητεί τη συνέχιση 
μικρότερων επιχορηγήσεων παράλληλα με τις μεγαλύτερες, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση της πρόσβασης μικρότερων ΜΚΟ σε χρηματοδότηση από την ΕΕ και στο 
μέλλον·

(viii) επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει επίσης να ορισθεί πολύ σαφέστερα ως 
στόχος και να συνδυασθεί με δεσμευμένη χρηματοδότηση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις 
και προγράμματα της ΕΕ. 

Τροποποιήσεις

Τροποποίηση 1

Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(14α) Οι ετήσιες διαδικασίες κατάρτισης 
προϋπολογισμού που εφαρμόζονται για το 
ΠΔΠ 2014-2020 θα περιλαμβάνουν 
στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη 
διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη 
τον τρόπο με τον οποίο το συνολικό 
δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης 
συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας 
των φύλων (και διασφαλίζει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου). 
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Τροποποίηση 2

Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή (εφεξής τα «θεσμικά 
όργανα») λαμβάνουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή (εφεξής τα «θεσμικά 
όργανα») λαμβάνουν μέτρα για να 
διευκολύνουν την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού και να διασφαλίσουν μια 
διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού 
που θα ανταποκρίνεται στη διάσταση του 
φύλου σε όλα τα στάδιά της.
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