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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 αποτελεί θεμέλια αξία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οριζόντια αρχή βάσει της οποίας η Ένωση τάσσεται κατά των ανισοτήτων, 
υπέρ της ισότητας των φύλων και υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις δράσεις της, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ζητήσει 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 τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανά φύλο σε όλους τους τομείς 
ενωσιακής πολιτικής, και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει τη 
διάσταση του φύλου στις εκθέσεις του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων χωριστών ανά φύλο δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ και ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να εργάζονται για την 
προαγωγή αυτών, 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 ΣΕΕ και δη μέσω της προαγωγής βέλτιστων 
πρακτικών σε άλλους τομείς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα σκληρά από την πανδημία 
της COVID-19 και δη όσες εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, σε 
γυναικοκρατούμενους τομείς και στην άτυπη οικονομία· εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη 
να ενισχυθούν τα ταμεία συνοχής ώστε να διασφαλιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα των γυναικών, να καταπολεμηθεί η «θηλυκοποίηση της φτώχειας», να 
γίνουν επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας, να παταχθεί 
κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, να υπάρξει μέριμνα για υπηρεσίες σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και να συνεχιστεί η προσπάθεια για παροχή ίσων ευκαιριών 
ως προϋπόθεση για την προαγωγή της ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας, της 
απασχόλησης, της συμμετοχικότητας και της κοινωνικής συνοχής·

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, ιδίως εάν 
ληφθούν υπόψη οι πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα 
δικαιώματα των γυναικών· 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· επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
συμπεριληφθούν ειδικοί ανά φύλο δείκτες στο κοινό σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

2. εκφράζει την ανησυχία του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην εσωτερική επανεξέταση 
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των δαπανών των τρεχόντων προγραμμάτων της Ένωσης, διαπίστωσε ότι η ισότητα 
των φύλων δεν έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τον ίδιο τρόπο 
που ενσωματώθηκε η κλιματική αλλαγή ή η βιοποικιλότητα και ότι, αντ’ αυτού, ειδικά 
προγράμματα και δη όσα αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου· εκφράζει τη λύπη 
του διότι δεν υπάρχει μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών που 
προορίζονται για την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εξετάσει την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό της Ένωσης και να δημοσιεύσει την έκθεση ελέγχου κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 20211·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου ανήκουν πλέον στις οριζόντιες αρχές για τα ταμεία της Ένωσης 
στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 και διότι 
ορίζεται ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα 
έχουν πλέον προτεραιότητα στο ΠΔΠ· εκφράζει τη λύπη του διότι, αν και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είχε ήδη συμπεριληφθεί σε κοινή δήλωση που 
επισυνάφθηκε στο ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, δεν υλοποιήθηκε πλήρως στο 
ΠΔΠ για την περίοδο αυτή· προσδοκά ότι, στο μέλλον, θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της 
η Επιτροπή τις δεσμεύσεις της παρακολουθώντας στενά την εφαρμογή αυτών των 
οριζόντιων αρχών σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ και παρέχοντας 
εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο για όλες τις πολιτικές και 
τα προγράμματά της· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν σε βασικά πεδία 
δράσης για την ισότητα των φύλων, όπως αυτό της καταπολέμησης της έμφυλης βίας 
μέσω των ειδικών προγραμμάτων, και για την έκβαση και την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ σχετικά με το πρόγραμμα για την ιθαγένεια, την 
ισότητα, τα δικαιώματα και τις αξίες·

5. χαιρετίζει τη δέσμευση να αναπτύξει μεθοδολογία για την παρακολούθηση των 
δαπανών για την ισότητα των φύλων και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία θα έχει καταρτιστεί έως το τέλος του 2021 ώστε να 
καταστεί λειτουργική το συντομότερο δυνατόν·

6. ζητεί να εξεταστούν οι συνέργειες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων 
της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική και συνεχής προσέγγιση των 
πολιτικών, τόσο εντός, όσο και εκτός της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά ζητήματα που 
σχετίζονται με τη βία κατά των γυναικών ή με την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων·

7. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση· εκφράζει την 
ικανοποίησή του διότι το νέο ΠΔΠ περιλαμβάνει το κράτος δικαίου ως προϋπόθεση για 
την πρόσβαση στα κονδύλια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει αυστηρά 
αυτή την προϋπόθεση και να προστατεύει αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους 
δικαίου, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις των 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_EL.pdf
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θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για τον συσχετισμό των επιθέσεων στο κράτος δικαίου και 
της εναντίωσης στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών· ζητεί να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό μέσω της διαδικασίας του άρθρου 7 κατά των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών.

9. επαναλαμβάνει εμφατικά το αίτημά του για αύξηση των πόρων που προορίζονται για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» και δη μετά την κλιμάκωση της βίας κατά 
των γυναικών που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID-19· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του για ανεξάρτητη γραμμή του προϋπολογισμού για όλα τα 
μέτρα που στοχεύουν ειδικά στην ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
κατά της έμφυλης βίας, η οποία θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την αύξηση της 
διαφάνειας, τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με το 
φύλο και για την απόκτηση μιας ανοικτής διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα 
κονδύλια που διατίθενται για την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο της οποίας το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο υπό την ιδιότητά του ως 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

10. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν περαιτέρω οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (EFS+), ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη στην αγορά εργασίας και η 
προσαρμοσμένη κατάρτιση, καθώς η κρίση COVID-19 επηρέασε δυσανάλογα την 
απασχόληση των γυναικών και ιδίως εκείνων που εργάζονται στην άτυπη οικονομία και 
σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και σε ορισμένους τομείς στους οποίους οι γυναίκες 
έχουν ιδιαίτερο βάρος και απασχολούνται κατά πλειονότητα·
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