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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία 
της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
αποτελεί, επομένως, σημαντικό εργαλείο για την οριζόντια ενσωμάτωση αυτής της 
αρχής στις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής συνοχής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει τις ανισότητες μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών με 
σκοπό την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), τα οποία υπόκεινται στις αρχές της μη εισαγωγής διακρίσεων και της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρεις οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της πανδημίας εξακολουθούν να είναι άγνωστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 
προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει ότι η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις 
υπάρχουσες ανισότητες, τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη η πολιτική συνοχής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή φροντίδας είναι υψίστης σημασίας για να μπορέσουν 
οι γυναίκες να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας·

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και της μη εισαγωγής διακρίσεων στην πολιτική 
συνοχής μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες 
τις φάσεις του κύκλου πολιτικής, επιδεικνύοντας ισχυρή πολιτική δέσμευση σε 
ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχοντας έρευνα και δεδομένα υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της λήψης 
περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία από τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται 
για την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η κοινοποίηση 
γνώσεων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και η στήριξη της 
οικοδόμησης ικανοτήτων είναι σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή του υψηλού 
διοικητικού κόστους και της περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

2. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για 
ισότητα των φύλων και να αναπτύξει και να παράσχει ειδικά εργαλεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
διάσταση του φύλου κατά το στάδιο της υλοποίησης και της παρακολούθησης· τονίζει 
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τη σημασία της κατάρτισης στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για τους 
υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τις αντίστοιχες αρχές τους να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές 
κατά την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μέσω της ανταλλαγής 
γνώσεων, της τεχνικής βοήθειας, της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης·

4. τονίζει τον ρόλο της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, υπό το πρίσμα του άνευ 
προηγουμένου αντικτύπου της κρίσης της COVID-19, στην υποστήριξη, τη 
διευκόλυνση και την προώθηση προγραμμάτων τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών της υπαίθρου, 
ενθαρρύνουν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των γυναικών, βελτιώνουν 
την πρόσβασή τους σε γη, πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά μέσα, ενισχύουν τις 
δεξιότητες και τις επιδόσεις τους μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε ομάδες τοπικής δράσης 
και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων, και αντιμετωπίζουν ελλείψεις 
υποδομών, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παροχή διαφόρων ειδών περίθαλψης· τονίζει 
ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με την αποδοτική χρήση των 
ενωσιακών κονδυλίων, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, 
προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παροχής φροντίδας, οι οποίες είναι 
εξαιρετικά σημαντικές για να διατηρηθεί η δραστηριότητα των γυναικών στην αγορά 
εργασίας.


