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EL

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 επί των οποίων 
θεμελιώνεται 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 αυτό το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την 
Επιτροπή να προάγει και να εφαρμόζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές της Ένωσης, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανά φύλο σε όλους τους τομείς 
ενωσιακής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στις εκθέσεις του σχετικά 
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

1. τονίζει ότι η διάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων θα 
πρέπει να ενσωματωθεί και να εξασφαλιστεί σε όλους τους τομείς πολιτικής· 
επαναλαμβάνει συνεπώς την έκκλησή του για εφαρμογή της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού·

2. εκφράζει την ανησυχία του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην εσωτερική επανεξέταση 
των δαπανών των τρεχόντων προγραμμάτων της Ένωσης, διαπίστωσε ότι η ισότητα 
των φύλων δεν έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τον ίδιο τρόπο 
όπως η κλιματική αλλαγή ή η βιοποικιλότητα και ότι, αντ’ αυτού, ειδικά προγράμματα 
και δη όσα αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εξετάσει την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό της Ένωσης και να δημοσιεύσει την έκθεση ελέγχου κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 20211·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου ανήκουν πλέον στις οριζόντιες αρχές για τα ταμεία της Ένωσης 
στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 και διότι 
ορίζεται ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα 
έχουν πλέον προτεραιότητα στο ΠΔΠ·

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου στην Ένωση· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το νέο ΠΔΠ περιλαμβάνει το 
κράτος δικαίου ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στα κονδύλια της Ένωσης.

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_EL.pdf


