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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού του 2021, καθώς είναι η 
πρώτη στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 
2021-2027, αποτελεί ευκαιρία προκειμένου να ενταχτεί καλύτερα η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου σε όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

1. επαναλαμβάνει μετ’ επιτάσεως το αίτημά του για αύξηση των πόρων για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ιδίως μετά την κλιμάκωση της βίας κατά των 
γυναικών κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19, καθώς και το αίτημά του 
για αύξηση της χρηματοδότησης για τους σχετικούς οργανισμούς στο πλαίσιο του 
σκέλους «Δάφνη» του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»·

2. τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι στο ΕΚΤ +, καθώς η κρίση της νόσου 
COVID-19 επηρέασε δυσανάλογα τις γυναίκες, ιδίως τις γυναίκες με επισφαλή 
απασχόληση, με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, καθώς και τις γυναίκες που 
εργάζονται σε ορισμένους τομείς που υφίστανται μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως η 
υγεία, το λιανικό εμπόριο και η παροχή κοινωνικής φροντίδας·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και να διαθέσουν πιστώσεις για τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
γυναικών·

4. ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις που προορίζονται για την ομάδα «πολιτισμός, 
δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε κάθε πρόγραμμα, καθώς και τη στήριξη και την προώθηση 
των μελετών και της έρευνας σχετικά με θέματα φύλου στην Ένωση·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν πρόσθετους πόρους στο 
πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) για υπηρεσίες που αφορούν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα·

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν τη διάθεση πρόσθετων 
πιστώσεων για τις οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως 
τις οργανώσεις που επιδιώκουν την προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ 
ατόμων·

7. επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων και ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού του ώστε να βελτιωθούν οι 
ικανότητές του όσον αφορά τις προσλήψεις και την έρευνα.


