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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 Ένωση βασίζεται σε αξίες όπως, μεταξύ άλλων, η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, και 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 και 
απαιτεί, κατά συνέπεια, την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές 
και τη συνεκτίμησή της σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού μέσω 
του συνυπολογισμού της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης 
του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών τους διαδικασιών κατάρτισης του 
προϋπολογισμού και απαλλαγής και των εξωτερικών τους δράσεων στον τομέα της 
προώθησης της ισότητας των φύλων έχει ουσιαστική σημασία για την αξιοπιστία του 
Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋπολογισμοί δεν είναι ουδέτεροι ως προς το φύλο και 
ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτίζονται με σαφή στόχο την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και με σκοπό να είναι εξίσου επωφελείς και για τα δύο φύλα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 5 για την ισότητα των φύλων·

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

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά 
εργασίας και στον δημόσιο και πολιτικό βίο, και ότι αφιερώνουν δυσανάλογα 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες σε μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και φροντίδα·

ΣΤ. 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, 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι 
επίσης σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών ΛΟΑΤΚΙ, στην αγορά εργασίας μέσω, 
μεταξύ άλλων μέτρων, της επένδυσης σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες για τη 
στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και της ενίσχυσης 
του δυναμικού των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως είναι η 
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ψηφιοποιημένη οικονομία, οι τεχνολογίες και η επιστήμη της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και σε 
ηγετικές θέσεις, και στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στους τομείς της 
απασχόλησης και των αμοιβών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά 
εργασίας, μεταξύ άλλων, μέσω της δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης και πιο 
ευέλικτων εργασιακών συνθηκών, όπως η τηλεργασία, η οποία θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως εργαλείο, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, για την 
καλύτερη εξισορρόπηση των επαγγελματικών και οικιακών καθηκόντων τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό στόχο της Ένωσης, 
αλλά εξακολουθεί να υποχρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό. Το 2019, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων διαπίστωσε ότι μόλις το 1 % των διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων της Ένωσης προορίζονται για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020. Ωστόσο, η 
ανισότητα και οι διακρίσεις λόγω φύλου συνεπάγονται τεράστιο οικονομικό κόστος 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι 
περίπου 145 τρισεκατομμύρια ευρώ χάνονται από τον πλούτο του ανθρώπινου 
κεφαλαίου λόγω της μισθολογικής ανισότητας των φύλων. Μόνο στην Αγγλία και την 
Ουαλία, η ενδοοικογενειακή βία στοιχίζει περίπου 33 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία της μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες το 2016·

1. επαναβεβαιώνει το πιεστικό αίτημά του να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, μέσα από τη στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των 
φύλων και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα 
στάδια 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 καταπολέμηση των υφιστάμενων 
ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών και ανδρών ΛΟΑΤΚΙ· υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό είναι μια μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες 
τις γραμμές του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η 
αύξηση των πόρων για την ισότητα των φύλων προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική 
πρόοδος, και την ανάγκη για καλύτερη διοχέτευση και παρακολούθηση της 
χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο αυτό, ιδίως στην περίπτωση κρατών μελών 
που παραβιάζουν το κράτος δικαίου και στα οποία παρατηρείται οπισθοδρόμηση στα 
δικαιώματα των γυναικών·

2. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλες τις 
γραμμές του προϋπολογισμού, και όχι μόνο στα προγράμματα στα οποία ο αντίκτυπος 
ως προς την ισότητα των φύλων είναι πιο προφανής, προκειμένου οι δαπάνες του 
προϋπολογισμού να καταστούν αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

3. υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό είναι μια 
από τις συνιστώσες μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
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διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής·

4. υπενθυμίζει ότι μια από τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό είναι να προβλεφθούν ανεξάρτητες γραμμές 
του προϋπολογισμού για στοχευμένες δράσεις που συνδέονται με τους στόχους της 
ισότητας των φύλων· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, το αίτημά του να προβλεφθεί 
επίσης ανεξάρτητη γραμμή του προϋπολογισμού για τον στόχο του προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) που αποσκοπεί στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

5. εκφράζει τη λύπη του για την τάση των τελευταίων ετών να περικόπτονται τα κονδύλια 
της Ένωσης που προορίζονται για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και επαναλαμβάνει το αίτημά του να αυξηθούν οι πόροι 
για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα Daphne του τρέχοντος προγράμματος REC και 
να διατηρηθεί η αύξηση αυτή στο πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»· ζητεί να 
διασφαλιστεί η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για δράσεις που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση τόσο της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
(FGM), όσο και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως για τον σκοπό της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, 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· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
προγράμματα και μέτρα ειδικά για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης·

6. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο της Σύμβασης 
στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη βία και τον συνακόλουθο 
οικονομικό αντίκτυπο στα θύματα και τις κοινωνίες· ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα 
σχετικά κονδύλια της Ένωσης για την υποστήριξη της προετοιμασίας, ή της συνέχισης 
των προσπαθειών, για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στα κράτη 
μέλη·

7. τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν όλες οι δράσεις που επικεντρώνονται στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών στο 
πλαίσιο του προγράμματος που θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα REC στην επόμενη 
περίοδο του ΠΔΠ, με ένα ανεξάρτητο κονδύλιο του προϋπολογισμού για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και με ιδιαίτερη προσοχή στην 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και 
της νοοτροπίας περί αποκατάστασης της τιμής και της βίας για λόγους τιμής·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη ειδικής χρηματοδότησης με σκοπό τη στήριξη των πλέον 
ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών στην κοινωνία μας, ιδίως των γυναικών με 
αναπηρία, των γυναικών προσφύγων και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και 
κακοποίησης· υποστηρίζει, εν προκειμένω, την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και πληρωμών για τα δύο σκέλη του προγράμματος REC·

9. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν την 
πρόσβαση των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
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δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, καθώς η πρόσβαση αυτή απειλείται 
όλο και περισσότερο·

10. καλεί την Ένωση να στηρίξει τις οργανώσεις και τους ακτιβιστές που αναπτύσσουν 
δράση υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και το έργο τους, και να ενισχύσει επίσης 
την εκπροσώπησή τους στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

11. επαναβεβαιώνει το αίτημά του για αύξηση των πόρων που διατίθενται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης για την προάσπιση των οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως μέσω μέτρων για την αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και την υλοποίηση επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες 
φροντίδας υψηλής ποιότητας·

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΤΑ), για την προώθηση της απασχόλησης των 
γυναικών, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων φροντίδας οικονομικά 
προσιτών και υψηλής ποιότητας·

13. 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 ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, προσιτά δάνεια και 
μετοχικό κεφάλαιο μέσω προγραμμάτων και κονδυλίων της Ένωσης, όπως είναι τα 
COSME, «Ορίζων 2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για να μεγιστοποιηθεί 
η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά τις μόνες μητέρες, 
τις γυναίκες που παρέχουν φροντίδα και τις γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά 
εργασίας μετά από μεγάλο διάλειμμα, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά 
τους· ζητεί, όσον αφορά αυτά τα κονδύλια, για τα οποία θα πρέπει να προβλεφθεί 
επαρκής τροφοδότηση, να υποστηριχθεί η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της 
εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και ο στόχος της επίτευξης της ισότητας των 
φύλων μέσω κάθε προγράμματος·

14. σημειώνει με ανησυχία τον χαμηλό αριθμό σπουδαστριών που έχουν εγγραφεί στον 
τομέα των ΤΠΕ και επαναλαμβάνει ότι απαιτείται η επαναφορά του προϋπολογισμού 
που προτείνει η Επιτροπή στον εν λόγω τομέα· προσθέτει ότι, για να γεφυρωθεί το 
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων, πρέπει να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης, την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών στον 
ψηφιακό τομέα και την αύξηση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

15. τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, το 
οποίο οδηγεί σε σημαντικές ανισότητες στην αγορά εργασίας, μέσω της διάθεσης 
πόρων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και της παροχής στήριξης σε 
αυτοαπασχολούμενες γυναίκες·

16. τονίζει την ανάγκη να διατεθούν πόροι για την προαγωγή των συμφερόντων των 
γυναικών στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και σε τομείς όπως οι ΤΠΕ και οι 
θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)·

17. τονίζει τη σημασία που έχει η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης για την 
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Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων· ζητεί να ληφθεί μέριμνα για την ίση 
συμμετοχή κοριτσιών και νέων γυναικών 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 η 
ψηφιοποιημένη οικονομία, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και 
οι κλάδοι STEM, όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό, τόσο όσον 
αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση όσο και την απασχόληση, πράγμα που οδηγεί 
σε ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών· φρονεί ότι μέτρα όπως η ΠΑΝ θα 
πρέπει να συμβάλλουν όχι μόνο στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά και 
στην προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης· δηλώνει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
επίσης να δοθεί στη χρηματοδότηση ποιοτικής κατάρτισης σε θέματα όπως ο σεξισμός, 
η σεξουαλική παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η ρητορική μίσους, με την 
ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής των κοριτσιών, των νέων γυναικών, καθώς και 
των αγοριών και των νέων ανδρών·

18. υπενθυμίζει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των προσφύγων και των αιτούντων 
άσυλο που εισέρχονται στην Ένωση είναι γυναίκες και παιδιά· τονίζει ότι η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις θεμελιώδεις αρχές 
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και στις πολιτικές 
μετανάστευσης και ασύλου, με τη χορήγηση ειδικών κονδυλίων για την πρόληψη της 
έμφυλης βίας και τη διασφάλιση της πρόσβασης στα δικαιώματα που σχετίζονται με 
την υγεία και την αναπαραγωγική υγεία·

19. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής προϋπολογισμός για την 
ανθρώπινη ανάπτυξη με στόχο την επίτευξη της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 5· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Ένωσης να επενδύσει 
το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στην ανθρώπινη ανάπτυξη και ζητεί να 
διατεθούν επαρκή κονδύλια για την ανθρώπινη ανάπτυξη με στόχο τη στήριξη μέτρων 
και έργων που αποσκοπούν στην εξάλειψη της γυναικείας και της παιδικής φτώχειας· 
την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας· την εξάλειψη των μισθολογικών 
ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών· την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, των παιδιών και των νέων· και τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής 
προστασίας στο πλαίσιο του προγράμματος για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις 
προκλήσεις·

20. ζητεί να εξακολουθήσει να διατίθεται προϋπολογισμός για την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μέσω προγραμμάτων εξωτερικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας·

21. τονίζει ότι, την τελευταία δεκαετία, ως αποτέλεσμα της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες 
στην αγορά εργασίας και μεταξύ των φύλων εντός και μεταξύ των κρατών μελών έχουν 
οξυνθεί· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το 



PE639.795v02-00 8/10 AD\1189489EL.docx

EL

μέγεθος και τις αιτίες της ανισότητας των φύλων στην ΕΕ και ζητεί να διατεθούν 
επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, στο οργανόγραμμα του 
προσωπικού του και την ανεξαρτησία του, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
του Ινστιτούτου και να εφαρμοστούν φιλόδοξα σχέδια· ζητεί επίσης να αυξηθούν οι 
πόροι για τη γραμμή του προϋπολογισμού «Προώθηση της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ισότητας»·

22. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων διαπίστωσε το 
2019 ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αντιμετωπίζεται ως θέμα που έχει 
μικρό αντίκτυπο στο πραγματικό περιεχόμενο των προγραμμάτων χρηματοδότησης· 
ζητεί, κατά συνέπεια, να ληφθούν αξιόπιστα και ολοκληρωμένα μέτρα για τη βελτίωση 
των προσπαθειών ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της 
εκ νέου εστίασης στην προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στον 
δημοσιονομικό σχεδιασμό και της αύξησης της συμμετοχής των δύο φύλων στη 
διαδικασία του προϋπολογισμού·

23. συνιστά, ειδικότερα, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την προώθηση της προστασίας 
της μητρότητας, των γονέων και των νηπίων μέσω κατάλληλων προγραμμάτων· ζητεί, 
για τον σκοπό αυτό, να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην υγεία των μητέρων και των 
παιδιών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020· συνιστά επίσης να εξασφαλιστούν 
πόροι για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού, δεδομένου 
ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αύξηση του παγκόσμιου ποσοστού των 
βρεφών που τρέφονται αποκλειστικά με μητρικό γάλα κατά τους πρώτους έξι μήνες της 
ζωής τους τουλάχιστον στο 50 % έως το 2025, πράγμα που απαιτεί, μεταξύ άλλων 
μέτρων, την εξασφάλιση άδειας μητρότητας και πατρότητας με επαρκή διάρκεια και 
ικανοποιητική αμοιβή·

24. ζητεί κονδύλια του προϋπολογισμού που θα προορίζονται για τις ειδικές ανάγκες 
διαφόρων ομάδων γυναικών που αντιμετωπίζουν ποικίλες οικονομικές προκλήσεις, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η φτώχεια λόγω της εμμηνόρροιας που 
πλήττει νεαρά κορίτσια, η οικονομική στέρηση συνταξιούχων γυναικών που ζουν μόνες 
και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, μη αμειβόμενα καθήκοντα φροντίδας 
και η ένδεια χρόνου που πλήττει τις μητέρες και τις γυναίκες που παρέχουν φροντίδα, 
καθώς και ο κοινωνικοοικονομικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις στην απασχόληση εις 
βάρος γυναικών που ανήκουν σε έγχρωμες, ασιατικές και εθνοτικές μειονότητες.
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