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Αγαπητέ κ. Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, ζητήθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας, το οποίο 
και ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ενέκρινε την ανά χείρας 
γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Φεβρουαρίου 20211 και 
καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Evelyn Regner

1 Παρόντες για την τελική ψηφοφορία ήταν οι εξής: Evelyn Regner (Πρόεδρος), Simona Baldassarre, Robert 
Biedroń (Αντιπρόεδρος), Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne 
Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karen Melchior, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Eugenia 
Rodríguez Palop (Αντιπρόεδρος), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek 
(Αντιπρόεδρος), Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (Αντιπρόεδρος), Chrysoula Zacharopoulou, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η ισότητα στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οριζόντια 
προτεραιότητα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027· εκφράζει την ανησυχία του διότι, όπως φαίνεται 
από αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ισότητα των φύλων δεν έχει 
ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τον τρόπο που ενσωματώθηκε για 
παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εξετάσει το ζήτημα αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόζει κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού μεθόδους που συνεκτιμούν τη 
διάσταση του φύλου, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γυναίκες και άνδρες θα 
επωφελούνται εξίσου από τις δημόσιες δαπάνες, μεταξύ άλλων εντός του «Next 
Generation EU» και δη στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανάκαμψης·

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιλέξουν δεκτική ως προς το φύλο 
προσέγγιση στα σχέδια ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19 και τις 
συνέπειές της, έχοντας κατά νου ότι η κρίση COVID-19 επηρέασε δυσανάλογα τις 
γυναίκες και επιδείνωσε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, με έμφαση σε μέτρα για την 
απασχόληση και την ισορροπία επαγγελματικού και προσωπικού βίου και 
συμπεριλαμβανομένων της συλλογής δεδομένων ανά φύλο, των εκτιμήσεων 
επιπτώσεων ανά φύλο και άλλων ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανισότητας 
των φύλων·

3. τονίζει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και 
αξίες» και επισημαίνει την αύξηση της έμφυλης βίας που παρατηρήθηκε κατά τη 
διάρκεια της κρίσης της COVID-19· υπενθυμίζει τις απαιτήσεις που προβλέπουν το 
σκέλος «Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων» και το σκέλος DAPHNE, 
σύμφωνα με τις οποίες το 40 % των κονδυλίων θα πρέπει να διατίθεται για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και το 15 % τουλάχιστον για 
την προώθηση της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας 
των φύλων, συμπεριλαμβανομένων της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, της χειραφέτησης των γυναικών και της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βία κατά των γυναικών 
στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο αυτού αλλά και άλλων συναφών οριζόντιων 
προγραμμάτων· 

4. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει ανεξάρτητη γραμμή 
του προϋπολογισμού για όλα τα μέτρα που στοχεύουν ειδικά στην ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την έμφυλη βία, με το Κοινοβούλιο να 
αναλαμβάνει θεμελιώδη ρόλο με την ιδιότητα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής· 

5. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και των 
συναφών δικαιωμάτων·
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6. ζητεί δημοσιονομικές εκθέσεις με γνώμονα την ποιότητα επί του σχεδίου δράσης για 
την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης 2021-2025 και δη επί του 85 % των εξωτερικών δράσεων των προοριζόμενων 
να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων·

7. εκφράζει τη λύπη του για το χάσμα που επικρατεί μεταξύ των φύλων στις ψηφιακές 
δεξιότητες, στις σταδιοδρομίες στους επιστημονικούς, τεχνολογικούς, πολυτεχνικούς 
και μαθηματικούς κλάδους, στις ανώτατα κλιμάκια της βιομηχανίας και στην 
επιχειρηματικότητα· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα διαθέσιμα μέσα και να 
αναπτύξει συνέργειες μεταξύ αυτών για να προαγάγει την ισότητα των φύλων σε 
αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών της υπαίθρου·

8. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE) στη συλλογή δεδομένων και στην παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να γίνουν κατανοητές η εμβέλεια και οι αιτίες της 
ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ· ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός 
του EIGE ή τουλάχιστον να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.


