
AL\1202675EL.docx PE650.378v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Η Πρόεδρος

7.4.2020

Κύριο Johan Van Overtveldt
Πρόεδρο
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 
2021 – Τμήμα III (2019/2213(BUD))

Κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Με γραπτή 
διαδικασία των συντονιστών, της 31ης Μαρτίου 2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει 
την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Evelyn Regner
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A. λαμβάνοντας υπόψη 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», κατοχυρώνοντας 
έτσι την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία ορίζει ότι η ισότητα 
των φύλων πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού μέσω της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην 
κατάρτιση του προϋπολογισμού·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να εξαλείψουν και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διακρίσεις, και ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και 
των επενδύσεων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας, πρέπει να καταρτίζεται 
κατά τρόπο τέτοιον ώστε να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στην ενωσιακή αγορά 
εργασίας, να προωθούνται τα κοινωνικά δικαιώματα και να βελτιώνονται οι συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, προκειμένου να διευκολύνεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικού και προσωπικού βίου και για τα δύο φύλα, με έμφαση ειδικότερα στη 
βελτίωση της ισότητας, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές 
θέσεις και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ υπερεκπροσωπούνται σε τομείς με 
χαμηλές αμοιβές, όπως η παροχή φροντίδας και υπηρεσιών, και ότι αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι οι άνδρες σε μη αμειβόμενες οικιακές εργασίες και 
φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για τη στήριξη των 
γυναικών, ιδιαίτερα των γυναικών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από 
μακροχρόνια απουσία, προκειμένου να ενισχυθεί το δυναμικό τους στην αγορά 
εργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται όσον αφορά 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των 
διευθυντικών θέσεων, στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, της ΤΝ, των ΤΠΕ και 
των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι που υποστηρίζουν την ενδυνάμωση των γυναικών 
μέσω της ψηφιακής ένταξης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας 
στην ψηφιακή εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «μια Ευρώπη έτοιμη για 
την ψηφιακή εποχή» θα πρέπει να καλύπτει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης –τουλάχιστον να τα διατηρεί στο τρέχον ύψος τους– για προγράμματα 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως το τρέχον 
πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και το μελλοντικό πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και Αξίες», με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων, 
στα μέσα που προωθούν την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου, και στην πρόληψη της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο υποστηρίζει την ειδική διάθεση πόρων για 
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δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταπολέμηση όλων των μορφών 
έμφυλης βίας και προωθούν την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και Αξίες»·

Η ισότητα στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ

1. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού σε όλα της τα στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, 
ώστε να καταστούν οι δαπάνες του προϋπολογισμού αποτελεσματικό εργαλείο για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί να εφαρμόζεται με συνέπεια η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου σε όλα τα ενωσιακά προγράμματα, στα χρηματοδοτικά μέσα 
και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του για περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την προάσπιση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να διατεθούν κονδύλια του 
προϋπολογισμού ώστε να υποστηριχθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών μέσω 
προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
και το ΕΤΣΕ·

3. ζητεί να δημιουργηθούν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαθέσιμων μέσων, ώστε 
να προαχθεί η ισότητα των φύλων και να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικού και προσωπικού βίου· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη των γυναικών που έχουν 
περιέλθει σε πιο ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με 
αναπηρίες, των έγχρωμων γυναικών, των μόνων μητέρων και των μεταναστριών, των 
γυναικών που κατοικούν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, των γυναικών που 
ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και των γυναικών ΛΟΑΔΜ+·

4. ζητεί να παρακολουθούνται οι δαπάνες που αφορούν την ισότητα των φύλων με 
ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού για στοχευμένες δράσεις, και να 
διαμορφωθούν κατάλληλοι δείκτες, εκτιμήσεις επιπτώσεων και ειδική μεθοδολογία, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση των σέμφυλων διακρίσεων, την ψυχολογική, 
σεξουαλική και σωματική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, και την πρόσβαση των 
γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα· ζητεί 
να θεσπιστούν οι σχετικοί μηχανισμοί λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και να 
υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις –όπου λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου– 
σχετικά με τα αποτελέσματα που θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν για να 
βελτιωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και η αποδοτικότητα 
των υλοποιούμενων προγραμμάτων·

5. καλεί την ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη και 
στο νότιο ημισφαίριο·

6. τονίζει την ανησυχητική και ολοένα και εντονότερη αντίδραση κατά της ισότητας των 
φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, και τη σημασία του ΜΓΑΔΣ για την 
καταπολέμηση της κατάστασης αυτής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 
η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στην πρότασή της ειδικό πρόγραμμα για την ισότητα των 
φύλων, και ζητεί να χρησιμοποιηθούν φιλόδοξα και ειδικά κονδύλια του 
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προϋπολογισμού για την υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και για την προστασία και προαγωγή της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη 
να ενισχυθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που στηρίζουν τόσο τον καθολικό 
σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
όσο και την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα 
συναφή δικαιώματα·

7. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην κατανόηση της έκτασης και των αιτίων της 
ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, και την ανάγκη για έναν 
ενοποιημένο προϋπολογισμό με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο και την 
απόκτηση πραγματογνωσίας στον τομέα της ισότητας των φύλων· ζητεί να ενισχυθούν 
–ή τουλάχιστον να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδά τους– ο προϋπολογισμός, ο 
πίνακας προσωπικού και η ανεξαρτησία του EIGE.


