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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, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κατοχυρώνοντας 
την αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία του προϋπολογισμού του 2021, καθώς είναι η πρώτη στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, αποτελεί 
ευκαιρία προκειμένου να ενσωματωθεί καλύτερα η συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου σε όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού, με την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου· 
ιδίως με δεδομένες τις πολλαπλές έμφυλου χαρακτήρα επιπτώσεις της κρίσης λόγω της 
νόσου COVID-19 στα δικαιώματα των γυναικών, όπως η αύξηση των περιστατικών 
έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας, ο υψηλότερος 
κίνδυνος εγκατάλειψης της αγοράς εργασίας λόγω αυξημένου φόρτου καθηκόντων 
φροντίδας, η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται σε τομείς που 
πλήττονται από την απαγόρευση της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων στην άτυπη 
οικονομία και σε τομείς με πιο επισφαλείς συνθήκες εργασίας·

1. τονίζει ότι το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» είναι το μόνο 
πρόγραμμα της Ένωσης που περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για την ισότητα των 
φύλων, μεταξύ άλλων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· 
επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως το αίτημά του για αύξηση των πόρων και για μια ειδική 
γραμμή του προϋπολογισμού που θα προορίζεται για την καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας, ιδίως μετά την κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, καθώς και το αίτημά του για αύξηση της 
χρηματοδότησης για τον επιμέρους στόχο της ισότητας των φύλων και της 
συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και για τους σχετικούς οργανισμούς στο 
πλαίσιο του σκέλους «Δάφνη» και του σκέλους «Αξίες» του προγράμματος «Πολίτες, 
ισότητα, δικαιώματα και αξίες»· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθούν 
ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού για όλα τα στοχευμένα μέτρα σε σχέση με την 
ισότητα των φύλων ως ορθή πρακτική όσον αφορά τη συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό και με στόχο τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των 
δαπανών που προορίζονται για την ισότητα των φύλων·

2. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι στο ΕΚΤ +, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ένταξη στην αγορά εργασίας και η προσαρμοσμένη κατάρτιση, δεδομένου ότι 
η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 επηρέασε δυσανάλογα την απασχόληση των 
γυναικών, πλήττοντας ιδίως γυναίκες που εργάζονται σε κλάδους της άτυπης 
οικονομίας, πολλές από τις οποίες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναλάβουν 
επίσημη απασχόληση, καθώς επιτελούν καθήκοντα φροντίδας παιδιών, γυναίκες σε 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας, με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και σε ορισμένους 
τομείς που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό και όπου το εργατικό δυναμικό αποτελείται ως 
επί το πλείστον από γυναίκες, όπως είναι οι δομές και οι υπηρεσίες υγείας, λιανικού 
εμπορίου και φροντίδας, η φροντίδα παιδιών, η φροντίδα ηλικιωμένων, καθώς και η 
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μακροχρόνια φροντίδα και η κοινωνική μέριμνα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

3. τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η αύξηση των πόρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της χειραφέτησης των γυναικών μέσω της επιχειρηματικότητας, καθώς και η στήριξη 
των ΜΜΕ τις οποίες διαχειρίζονται γυναίκες, με τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε 
δάνεια και χρηματοδότηση μέσω ειδικών προγραμμάτων·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση στην 
ψηφιακή οικονομία, στους κλάδους των ΤΠΕ και στους τομείς της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), ιδίως αναλαμβάνοντας 
ειδικές δράσεις που θα έχουν στόχο να ενημερώσουν και να ενθαρρύνουν τα κορίτσια 
να εξερευνήσουν τους τομείς STEM ώστε να τους παράσχουν κίνητρα για μάθηση, 
σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, και να 
διαθέσουν στοχευμένες πιστώσεις που θα προορίζονται για τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των φύλων, διατυπώνοντας προτάσεις ώστε να ενισχυθούν οι 
ψηφιακές δεξιότητες και ο ψηφιακός γραμματισμός των γυναικών και να βελτιωθούν οι 
πιθανότητες να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, βοηθώντας τις γυναίκες να 
προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες εργασίας μετά την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 
και προωθώντας την μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην οικονομία·

5. ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις που προορίζονται για την ομάδα «πολιτισμός, 
δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε κάθε πρόγραμμα, καθώς και τη στήριξη και την προώθηση 
των σπουδών και της έρευνας σχετικά με θέματα φύλου στην Ένωση·

6. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν τον 
καθολικό σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων και την πρόσβαση σε αυτά· καλεί τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, διασφαλίζοντας 
ιδίως την ύπαρξη προγραμμάτων και υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η βασική φροντίδα όσον αφορά τον εθελούσιο οικογενειακό 
προγραμματισμό, τα φάρμακα και η υγεία της μητέρας και του νεογνού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν πρόσθετους πόρους στο πρόγραμμα 
EU4Health, ιδίως ώστε να διασφαλίσουν τη συνεχή και έγκαιρη παροχή προσβάσιμων 
και ασφαλών υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων (SRHR), καθώς και να στηρίξουν δράσεις που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας που σχετίζονται με την έμφυλη βία και στην 
υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην 
περίπτωση γυναικών που ζουν σε αγροτικές, αραιοκατοικημένες και λιγότερο 
προσβάσιμες περιοχές, οι οποίες συχνά έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση σε τέτοιες 
υπηρεσίες·

7. επαναλαμβάνει την ανάγκη να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της Ένωσης πιο 
ενεργό ρόλο στην επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να στηρίξει μέτρα και έργα τα οποία αποσκοπούν στην εξάλειψη 
της φτώχειας των γυναικών και των παιδιών, στην προώθηση πιο διευρυμένης και 
καλύτερης ένταξης στην αγορά εργασίας, στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ 
ανδρών και γυναικών ως προς τις εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες, στη βελτίωση 
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της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε αυτή, καθώς και στην 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των παιδιών και των νέων·

8. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη διάθεση πρόσθετων 
πιστώσεων για τις οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως 
τις οργανώσεις που επιδιώκουν την προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ 
ατόμων· επαναλαμβάνει το αίτημά του για έναν μηχανισμό προστασίας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου για το 
ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να συναρτάται από την τήρηση των αξιών 
της Ένωσης και είναι έτοιμο να μην εγκρίνει το ΠΔΠ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
πολιτική συμφωνία για έναν τέτοιο μηχανισμό·

9. επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού τους ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητές 
τους όσον αφορά τις προσλήψεις και την έρευνα· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ώστε να γίνουν 
κατανοητά η έκταση και οι αιτίες της ανισότητας των φύλων στην Ένωση· ζητεί, 
επομένως, αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του τομέα «Προώθηση της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας».
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