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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία 
της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στα άρθρα 8 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί, επομένως, 
σημαντικό εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση αυτής της αρχής στις πολιτικές, τα 
μέτρα και τις δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
των πολλαπλών μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων1 για την 
περίοδο 2014-2020 καθορίζεται ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
προωθούνται σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει τις ανισότητες μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών με 
σκοπό την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, των οποίων η 
επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί ουσιώδες μέρος, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και 
του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), τα οποία υπόκεινται στις αρχές της μη 
εισαγωγής διακρίσεων και της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία 
αυτά θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές 
περιοχές, σε περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και σε περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της πανδημίας εξακολουθούν να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 
προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, για παράδειγμα με την αύξηση των καθηκόντων φροντίδας και 
της βίας λόγω φύλου, έχοντας δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και τα κορίτσια, 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 
σ. 320).
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γεγονός που πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτική συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
μολονότι στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση του χάσματος μεταξύ των 
περιφερειών εντός της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών και να αντιμετωπίσει το χάσμα μεταξύ των φύλων, προκειμένου να 
επιβληθεί η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας και ίσες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αναστροφή και την 
υπερνίκηση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 πρέπει να μετριαστεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί h επαρκής κατανομή χρηματοδότησης για την εφαρμογή πολιτικών για 
την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων έργων για την αντιμετώπιση των 
διακρίσεων και της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της οικονομικής 
προσιτότητας των ποιοτικών υποδομών φροντίδας είναι υψίστης σημασίας προκειμένου 
να δοθεί στις γυναίκες η δυνατότητα να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας, 
προωθώντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και 
συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στη γεφύρωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ 
των φύλων, καθώς οι γυναίκες εκτελούν δυσανάλογα υψηλότερο μερίδιο μη 
αμειβόμενης εργασίας φροντίδας σε σύγκριση με τους άνδρες, λόγω των 
συνεχιζόμενων στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και των δομών μισθολογικών 
διαφορών με σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση και τις επιδόσεις των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το πρίσμα των 
αναδυόμενων δημογραφικών τάσεων, όπως οι κοινωνίες που γηράσκουν, τα 
χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων και συνεπώς η πτώση του πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας, η ανάγκη για υπηρεσίες φροντίδας είναι πλέον σημαντικότερη από ποτέ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 έχει αναδείξει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 
όσον αφορά την παροχή φροντίδας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα 
πρέπει να εξετάζεται με ολιστικό τρόπο σε βάθος χρόνου, από την παιδική φροντίδα 
έως και τη φροντίδα μετά το σχολείο, τη φροντίδα για άτομα με αναπηρία και τη 
φροντίδα για τους ηλικιωμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της 
περίθαλψης θα παράσχουν, επίσης, ευκαιρίες εργασίας στην επίσημη οικονομία για 
τους άτυπους φροντιστές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των κύριων στόχων της πολιτικής συνοχής, δηλαδή της μακροπρόθεσμης και 
βιώσιμης περιφερειακής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην ΕΕ, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στις αγροτικές περιοχές, καθώς οι 
γυναίκες στις αγροτικές περιοχές έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση 
και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως στις ερημωμένες αγροτικές περιοχές ή στις περιοχές 
που αντιμετωπίζουν δημογραφικά μειονεκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση ειδικών δράσεων που εστιάζονται στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, καθώς και στην προώθηση και 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων, μέσω της αντιμετώπισης του οριζόντιου και κάθετου 
διαχωρισμού της αγοράς εργασίας και του επίμονου χάσματος μεταξύ των φύλων στην 
απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση, μέσω της προώθησης της 
σύστασης επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας των γυναικών, μέσω της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς 
και μέσω της συνεκτίμησης των αναγκών των γυναικών όσον αφορά τις μεταφορές και 
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τις κοινωνικές υποδομές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών είναι ακόμη περιορισμένη σε όλα 
τα στάδια του κύκλου της πολιτικής συνοχής, και ιδίως στην ανάπτυξη των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στην υλοποίηση των επιλεγμένων έργων·

1. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν τα ταμεία συνοχής στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων και στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για 
την ισότητα των φύλων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της μη εισαγωγής 
διακρίσεων στην πολιτική συνοχής μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις του κύκλου πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 
των στόχων για την ισότητα, των στοχευμένων μέτρων και των ειδικών επιμέρους 
θεμάτων, επιδεικνύοντας ισχυρή πολιτική δέσμευση σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων· ενθαρρύνει τη 
στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και 
των εθνικών οργάνων για την ισότητα στο πλαίσιο αυτό, παρέχοντας έρευνα και 
δεδομένα υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης περισσότερο 
τεκμηριωμένων αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία από τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται για την ενίσχυση της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η ανταλλαγή γνώσεων από τα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η στήριξη της οικοδόμησης 
ικανοτήτων είναι σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη του υψηλού διοικητικού 
κόστους και της περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας· τονίζει τη σημασία της στενής 
συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον κύκλο της πολιτικής 
συνοχής και ζητεί την υλοποίηση εκτιμήσεων επιπτώσεων ανά φύλο σε αυτόν τον 
τομέα και τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο και δεικτών που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, προκειμένου να μετρηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα κριτήρια 
αξιολόγησης και στα συστήματα εφαρμογής και παρακολούθησης των ταμείων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για την νέα περίοδο προγραμματισμού, η 
Επιτροπή δεν προώθησε νέα μέτρα για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων αλλά, 
αντιθέτως, αφαίρεσε την εφαρμογή προϋπόθεσης για την ισότητα των φύλων από τον 
κανονισμό περί κοινών διατάξεων και το υποπρόγραμμα «Γυναίκες στις αγροτικές 
περιοχές»·

3. τονίζει ότι μια ουσιώδης πτυχή της πολιτικής της συνοχής είναι να εξασφαλίζει 
κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή μέσω, μεταξύ άλλων μέτρων, της 
καταπολέμησης των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις αρχές της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό με στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση των πολλαπλών μορφών 
διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και να ενσωματώσουν μια 
διατομεακή προοπτική, απαραίτητη για την προστασία των ευάλωτων ατόμων και των 
γυναικών από περιθωριοποιημένες ομάδες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής αυτής της 
προσέγγισης στον κύκλο της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι 
επενδύσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
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φύλου και, ως εκ τούτου, να βελτιώνουν την απασχολησιμότητα των γυναικών· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής στην επένδυση σε υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, η οποία έχει θετική επίδραση στην καταπολέμηση των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στους στόχους πολιτικής που καθορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών σε υποδομές και υπηρεσίες, και οι 
ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας και στην οικονομία, καθώς και να ενισχυθεί η 
συμβολή της πολιτικής συνοχής στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

4. σημειώνει τον συναφή ρόλο των ταμείων συνοχής στην εξασφάλιση επενδύσεων στις 
υπηρεσίες φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στα διαθέσιμα 
κονδύλια εντός της πολιτικής της συνοχής για την παροχή φροντίδας, όχι μόνο για να 
ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές φροντίδας, αλλά επίσης και για να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα γενεακά χάσματα στην απασχόληση, ο 
διαχωρισμός στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, τα χάσματα μισθών και συντάξεων· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ προκειμένου να 
υπάρξει συμβολή στην ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας·

5. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ισότητα των φύλων και να 
αναπτύξουν και να παράσχουν ειδικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές, με 
σεβασμό στον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ, 
για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στα στάδια 
του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας τα 
υφιστάμενα εργαλεία που έχει αναπτύξει το EIGE, όπως η εργαλειοθήκη του για τη 
συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό των ταμείων της ΕΕ· 
τονίζει τη σημασία της σύνδεσης των εθνικών στρατηγικών ισότητας των φύλων με την 
πολιτική συνοχής, καθώς τα ΕΔΕΤ αποτελούν βασικό εργαλείο για την προώθηση 
δομικών αλλαγών στην κοινωνία· τονίζει τη σημασία της κατάρτισης στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα 
κονδύλια της πολιτικής συνοχής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

6. τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις και οι περιφέρειες, οι οποίες εδώ και 
καιρό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εργασιών για την ισότητα των φύλων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει, στη 
στρατηγική της για την ισότητα των φύλων 2020-2025, ότι τα στερεότυπα που αφορούν 
το φύλο αποτελούν βασική αιτία της ανισότητας των φύλων και επηρεάζουν όλους τους 
τομείς της κοινωνίας· τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των εν λόγω 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και των διαρθρωτικών διακρίσεων κατά των 
γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής συνοχής, καθώς και της συμμετοχής των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στην καταπολέμησή τους· καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τις αντίστοιχες αρχές τους να τηρούν τις αρχές του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων και του σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων ή περιφερειών, και στη συνέχεια να παρακολουθούν, 
να διερευνούν και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις παραβίασης των εν 
λόγω αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των τελικών δικαιούχων· 
πιστεύει ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει εάν 
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υπάρχουν υπόνοιες για παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης και ότι ένας μηχανισμός 
αιρεσιμότητας για την εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ βάσει της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης της Επιτροπής σχετικά με τις αξίες της Ένωσης θα μπορούσε να είναι 
ουσιαστικής σημασίας εν προκειμένω· τονίζει ότι οι αποκαλούμενες ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ υπονομεύουν αυτές τις αρχές και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να απορρίψει έξι αιτήσεις αδελφοποίησης πόλεων στις οποίες συμμετείχαν 
πολωνικές αρχές που είχαν εγκρίνει ψηφίσματα σχετικά με τις «ζώνες χωρίς ΛΟΑΔΜ»· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς τις καταγγελίες που αφορούν την 
κατάχρηση των ενωσιακών κονδυλίων από τις αρχές αυτές και να συνεχίσει να 
απορρίπτει τις αιτήσεις για ενωσιακή χρηματοδότηση από αρχές που έχουν υιοθετήσει 
ανάλογα ψηφίσματα·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις αντίστοιχες αρχές τους να υλοποιήσουν προγράμματα 
που έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των 
γυναικών και τη βοήθεια σε θύματα βίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοοικογενειακή 
και η έμφυλη βία αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 στα περισσότερα 
κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των περιφερειακών εργοδοτών και των 
ΜΚΟ στο έργο των τοπικών αρχών, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων, 
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και την 
ενδοοικογενειακή βία, καθώς και την προστασία των θυμάτων, παρέχοντας παράλληλα 
στοχευμένη στήριξη· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· ζητεί από όσα κράτη μέλη δεν το έχουν 
ακόμη πράξει, να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· ζητεί από το 
Συμβούλιο να ολοκληρώσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από 
την ΕΕ·

8. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η ισότητα μεταξύ 
αντρών και γυναικών, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
προωθούνται σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης, εφαρμογής και παρακολούθησης των 
ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να 
ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και 
της αύξησης της ευαισθητοποίησης· ζητεί τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στα θέματα 
των φύλων, φορέων για την ισότητα, κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας, της εφαρμογής και της 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ σύμφωνα με την αρχή 
της εταιρικής σχέσης και ενθαρρύνει τη χρήση έργων που συντονίζει η κοινότητα μέσω 
των υφιστάμενων μέσων, όπως οι τοπικές αναπτύξεις με πρωτοβουλία κοινοτήτων 
(CLLD) και οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΙΤΙ) προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια προσέγγιση από τη βάση ως την κορυφή στην ανάπτυξη των έργων· ζητεί την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα όργανα της πολιτικής συνοχής με σκοπό τη 
βελτίωση της πολυμορφίας στη λήψη αποφάσεων και καλεί τα κράτη μέλη και τις 
αντίστοιχες αρχές τους να υποστηρίξουν αυτούς τους ισορροπημένους από άποψη 
φύλου διορισμούς στο πλαίσιο των επιτροπών λήψης αποφάσεων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για 
την περαιτέρω μείωση των περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της αύξησης του ποσοστού των γυναικών 
μεταξύ των φτωχών, της ανεργίας των γυναικών και του αποκλεισμού από πολλές 
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οικονομικές ευκαιρίες, στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης 
βίας και διακρίσεων, στην προώθηση και επιδίωξη της χειραφέτησης των γυναικών 
μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης και της επανένταξης στην αγορά εργασίας και 
στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την υγεία, όπως ορίζονται 
στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, ιδίως όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) ως 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ουσιώδη πτυχή της ανθρώπινης ευημερίας και της 
προαγωγής της ισότητας των φύλων· ζητεί, περαιτέρω, τη βελτίωση των συνεργειών 
μεταξύ των ταμείων συνοχής και ανάκαμψης και άλλων υφιστάμενων προγραμμάτων 
με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των γυναικών – μεταξύ άλλων με 
την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων – την επένδυση σε 
εγκαταστάσεις φροντίδας, την καταπολέμηση και πρόληψη της έμφυλης βίας και τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες SRHR μεταξύ άλλων·

10. τονίζει τον ρόλο της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, υπό το πρίσμα του άνευ 
προηγουμένου αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, στην υποστήριξη, τη 
διευκόλυνση και την προώθηση προγραμμάτων τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών της υπαίθρου, και 
των γυναικών που ζουν σε φτωχότερες, ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς 
και σε απομακρυσμένες και συνοριακές περιοχές, με προδραστικά μέτρα μέσω του 
ΕΓΤΑΑ για την ενθάρρυνση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των 
γυναικών στις αγροτικές περιοχές, διευκολύνουν τα καθήκοντά τους για τη φροντίδα 
των παιδιών, βελτιώνουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την 
ευημερία, και, γενικώς, ενισχύουν τον ρόλο τους, βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε 
γη, πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις δεξιότητες και τις επιδόσεις 
τους μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
αυξάνουν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, σε ομάδες τοπικής δράσης και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων, και 
αντιμετωπίζουν ελλείψεις υποδομών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παροχή διαφόρων 
ειδών φροντίδας· τονίζει ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την 
αποδοτική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για να διατηρηθεί η δραστηριότητα 
των γυναικών στην αγορά εργασίας·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθούν τις δραστηριότητες των γυναικών 
στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα, ιδίως στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), καθώς και της τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ)· υπενθυμίζει ότι με την υποστήριξη της ψηφιακής και πράσινης 
μετάβασης, η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην κατάρτιση για τις γυναίκες προκειμένου να γεφυρωθεί 
το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα 
περιφερειακά, εθνικά, και ευρωπαϊκά δίκτυα των γυναικών στους τομείς των 
επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, της 
εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της ηγεσίας της κοινωνίας των πολιτών και της 
πολιτικής ηγεσίας, ιδίως στις απομακρυσμένες, αγροτικές και συνοριακές περιοχές· 
τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός μεταξύ 
γυναικών και αντρών στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι οι πλέον επισφαλείς και οι 
χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας συντριπτικά ανήκουν σε γυναίκες, γεγονός 
που επηρεάζει ιδίως το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα.
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