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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 είναι μία από τις αξίες στις οποίες 
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα 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 την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά φύλο στους 
σχετικούς τομείς ενωσιακής πολιτικής και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών δεδομένων 
ανά φύλο στις εκθέσεις του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

1. ζητεί την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων σε 
όλους τους τομείς πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για 
εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της 
αξιολόγησής της·

2. επαναλαμβάνει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο οι γραμμές του προϋπολογισμού 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την 
περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για 
καθέναν από τους στόχους του προγράμματος που είναι αφιερωμένοι στην ισότητα των 
φύλων ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λογοδοσία για τα κονδύλια που διατίθενται 
για τον σκοπό αυτό·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού  για τον 
ειδικό στόχο για το πρόγραμμα Daphne στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC)· λαμβάνει υπό σημείωση την εξέλιξη της 
ανάπτυξης μιας έρευνας σε επίπεδο ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία και ερωτηματολόγιο, για 
τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων για τη βία με βάση το φύλο, σε τακτική βάση, σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ελπίζει ότι τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης 
της έρευνας θα είναι διαθέσιμα έως το 2019 προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα διενέργειας της έρευνας από το 
2020-2021 και μετά1· 

4. επισημαίνει την ανάγκη να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στους τομείς της έρευνας και της ολοκλήρωσης· στο πλαίσιο 
αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έως τον Ιανουάριο του 2019, το 
ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
ανερχόταν στο 42 % του συνολικού εργατικού δυναμικού· αντιθέτως, εκφράζει τη λύπη 

1 Programme Statements of operational expenditure COM(2019) 400 - June 2019 - σελ. 360

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
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του για το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 28 % των συντονιστών των 
έργων και ότι μόνο στο 32,4 % των επιχορηγήσεων ελήφθη υπόψη η διάσταση του 
φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας2· 

5. ζητεί τη συλλογή χωριστών ανά φύλο στοιχείων για τους δικαιούχους και τους 
συμμετέχοντες σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

2 ό.π. σελ. 74


