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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από 
την Επιτροπή να προαγάγει και να εφαρμόσει την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στις πολιτικές της Ένωσης, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην 
κατάρτιση του προϋπολογισμού και εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανά φύλο σε όλους 
τους τομείς ενωσιακής πολιτικής και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ενσωματώσει τη 
διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών δεδομένων ανά φύλο στις 
εκθέσεις του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ και ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ως στόχο την προώθησή τους 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη αυτή θα πρέπει επίσης να επιμερίζεται μεταξύ των 
κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

1. τονίζει ότι η διάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα 
πρέπει να ενσωματωθεί και να εξασφαλιστεί σε όλους τους τομείς πολιτικής· 
επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

2. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου στην Ένωση, ιδίως των νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην 
προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη βασική αποστολή των δικαιούχων κονδυλίων της Ένωσης· να αρνηθεί 
τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε ομάδας επιδιώκει να χρησιμοποιήσει κονδύλια της 
Ένωσης για την κατάργηση δικαιωμάτων, ιδίως δικαιωμάτων των γυναικών·

3. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική ισότητας των φύλων και 
τονίζει, επομένως, ότι η δέσμευση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε αυτόν τον 
τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε καμία στρατηγική της Ένωσης για την ισότητα των φύλων 
για την περίοδο 2016-2020 και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της νέας 
στρατηγικής της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων μέσω της έγκρισής της ως 
ανακοίνωσης·
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4. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι επιθέσεις στο κράτος δικαίου και η 
εναντίωση στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών είναι 
αλληλένδετα φαινόμενα· ζητεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό μέσω της διαδικασίας 
του άρθρου 7 κατά των εν λόγω κρατών μελών·

5. επαναλαμβάνει το αίτημά του, σύμφωνα με το οποίο οι γραμμές του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την 
περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για 
καθέναν από τους στόχους του προγράμματος που είναι αφιερωμένοι στην ισότητα των 
φύλων ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λογοδοσία για τα κονδύλια που διατίθενται 
για τον σκοπό αυτό·

6. εκφράζει τη λύπη του για την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη να 
περικόπτονται τα κονδύλια της Ένωσης για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και επιβεβαιώνει το αίτημά του να αυξηθούν οι 
πόροι για τον ειδικό στόχο του προγράμματος Daphne· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο για το πρόγραμμα 
Daphne στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC)· 
λαμβάνει υπό σημείωση την εξέλιξη της ανάπτυξης μιας έρευνας σε επίπεδο Ένωσης, 
με κοινή μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων 
για την έμφυλη βία, σε τακτική βάση, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα 
πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης της έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 
διενέργειας της έρευνας από το 2020-2021 και μετά·

7. ζητεί να εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ των εν λόγω εσωτερικών και εξωτερικών 
προγραμμάτων της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και συνεχής 
προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, όπως στην 
περίπτωση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)·

8. ζητεί αυξημένη διαφάνεια, στοχευμένες δράσεις και ειδικές γραμμές του 
προϋπολογισμού για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΄Ενωσης, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·

9. ζητεί να περιλαμβάνονται στους γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα κονδύλια της 
Ένωσης εκτιμήσεις επιπτώσεων από άποψη φύλου·

10. 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 
βίας με βάση το φύλο και τη διασφάλιση της πρόσβασης στα δικαιώματα που 
σχετίζονται με την υγεία και την αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

11. ζητεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη 
δέσμευσή τους υπέρ της ισότητας των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ με την ενσωμάτωση 
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ρήτρας για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και την επανεξέταση με τρόπο που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου 
στον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την 
κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που 
προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ, έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος σε αυτόν τον τομέα και 
δεν έχει προκύψει από το ΠΔΠ 2014-2020 καμία σαφής στρατηγική για την ισότητα 
των φύλων η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιδιώξεις, σαφείς στόχους και 
πιστώσεις·

12. επισημαίνει την ανάγκη να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στους τομείς της έρευνας και της ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο 
αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έως τον Ιανουάριο του 2019, το 
ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των συντονιστών των 
έργων και ότι μόνο στο 32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη η διάσταση του 
φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας· ζητεί επίσης να 
συμπεριληφθούν στοχευμένες δράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα 
των φύλων με ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο·

13. καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού, την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και την αξιολόγηση της εκτέλεσής του, προκειμένου να προωθείται η 
ισότιμη πρόσβαση σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να 
ενθαρρύνεται η συμμετοχή των γυναικών·

14. ζητεί τη συλλογή χωριστών ανά φύλο στοιχείων για τους δικαιούχους και τους 
συμμετέχοντες σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ένωση· επαναλαμβάνει το αίτημά 
του να συμπεριληφθούν επίσης στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης ειδικοί δείκτες ανά φύλο βασισμένοι σε  
μεγαλύτερη εστίαση στην αρχή της ισότητας, της ισοτιμίας και της οικολογίας, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας·

15. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 
δεν περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου λόγω της έλλειψης συγκεκριμένων στοιχείων 
σχετικά με το φύλο των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ή/και οι αιτήσεις των οποίων 
εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ·
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