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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής
(2020/2040(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και τα άρθρα 6 και 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και, ιδίως, τις αρχές 2 
και 9,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, ιδίως, τον στόχο 5 
που αποσκοπεί στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των γυναικών έως το 2030,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 
Κοινωνίες1,

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΕ από το 1975 και έπειτα σχετικά με διάφορες πτυχές 
της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών (οδηγία 79/7/ΕΟΚ2, οδηγία 86/613/ΕΟΚ3, 
οδηγία 92/85/ΕΟΚ4, οδηγία 2004/113/ΕΚ5, οδηγία 2006/54/ΕΚ6, οδηγία 2010/18/ΕΕ7 
και οδηγία 2010/41/ΕΕ8),

1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_el.pdf
2 Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως, ΕΕ L 006 της 
10.1.1979, σ. 24.
3 Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας, ΕΕ L 359 της 19.12.1986, σ. 56.
4 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων, ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1-8.
5 Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ΕΕ L 373 
της 21.12.2004, σ. 37.
6 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την 
εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης, EE L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
7 Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης 
συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK, ΕΕ L 068 της 18.3.2010, σ. 13.
8 Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31979L0007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0613&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0613&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0613&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0018&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την 
Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και 
γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη σταδιοδρομία 
των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης 
οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους εξωτερικούς 
παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-201515,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους 
ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη 
ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη 
του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική 
ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις γυναίκες, την 
ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των 

9 ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.
10 ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 18.
11 ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 173.
12 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 35.
13 ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 44.
14 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 99.
15 ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 49.
16 ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 14.
17 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
18 ΕΕ C 346 της  27.9.2018, σ. 6.
19 ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 34.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0225&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0311&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0204&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0028&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0073&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0260&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0364&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0005&from=EN
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φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ20,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ενδυνάμωση 
των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα21,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής για την ισότητα 
ευκαιριών γυναικών και ανδρών της 19ης Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Το μέλλον της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων μετά το 2019: οι μάχες που κερδίζουμε δεν 
μένουν ποτέ κερδισμένες»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ισότητα των 
φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ22,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ23,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 
2019 με τίτλο «2019 Report on equality between women and men in the EU» (Έκθεση 
όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2019 στην ΕΕ) 
(SWD(2019)0101),

– έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2020 του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 16 
Οκτωβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Gender in regional cohesion policy» (Το φύλο στην 
πολιτική περιφερειακής συνοχής) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 
Φύλων (EIGE), η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2017,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2019 με θέμα 
«Οικονομίες ίσων ευκαιριών στην ΕΕ: η μελλοντική πορεία»,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής», 
που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών στις 
19 Δεκεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων24,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της 
Γυναίκας25,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Μια 

20 ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 9.
21 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 28.
22 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0014.
23 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
24 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0025.
25 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0039.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0102&from=EN
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Ένωση ισότητας - Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» 
(COM(2020)0152),

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2020, με τίτλο 
«Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality» (Πανδημία κορονοϊού – 
Αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 29ης Μαΐου 2020 με 
τίτλο «National minorities and COVID-19: inequality deepened, vulnerability 
exacerbated» (Εθνικές μειονότητες και νόσος COVID-19: όξυνση των ανισοτήτων, 
επιδείνωση της ευαλωτότητας),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί 
βασική αξία της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
συνεπώς, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει, ως οριζόντια αρχή, να 
εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και τις πολιτικές της ΕΕ και να αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής για 
τη στήριξη της ισότητας των φύλων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι καίριας σημασίας 
για τη μείωση των περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών, ινστιτούτων 
για την ισότητα των φύλων και μη κυβερνητικών οργανώσεων στις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και στις επιτροπές παρακολούθησης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρήσιμα για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
θεωρούνται τα δεδομένα ανά φύλο και η έγκριση κατάλληλων διαδικασιών επιλογής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη συνοχής των πολιτικών στον τομέα της ισότητας των 
φύλων και το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην υφίσταται ένα ενιαίο σύστημα 
προκειμένου να διευκολύνεται η ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει οξύνει τις υπάρχουσες ανισότητες, καθώς ο αντίκτυπός της στις 
γυναίκες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες είναι δυσανάλογος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ επικεντρώνεται σε οικονομικά 
κίνητρα για τομείς με υψηλό ποσοστό ανδρικής απασχόλησης, γεγονός που ενέχει τον 
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κίνδυνο αύξησης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην απασχόληση·

Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή στην προώθηση της ισότητας των φύλων προς 
όφελος της κοινωνικοοικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης

1. τονίζει τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχής στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων και της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι όλοι οι 
στόχοι πολιτικής χρειάζονται επαρκείς πόρους που να προορίζονται για την υλοποίησή 
τους·

2. πιστεύει ακράδαντα ότι η ισότητα των φύλων εξακολουθεί κατά κανόνα να 
αντιμετωπίζεται με γενικό τρόπο και να περιορίζεται στους τομείς πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), καθώς και στο πλαίσιο των σταδίων 
ανάλυσης και προγραμματισμού, ενώ πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στα 
στάδια υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης·

3. πιστεύει ότι οι κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και 
συγκεκριμένο και να είναι δεσμευτικοί όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

4. τονίζει ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση όσον αφορά τη σημασία της ισότητας 
των φύλων για το σύνολο του πληθυσμού και για την οικονομική μεγέθυνση και την 
εδαφική ανάπτυξη·

5. θεωρεί λυπηρή την υποβάθμιση της ισότητας των φύλων στον δημόσιο διάλογο και στο 
θεματολόγιο πολιτικής σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή για την περίοδο μετά το 2020·

6. τονίζει πόσο σημαντική είναι η θέσπιση ενός συντονισμένου πλαισίου διακυβέρνησης 
για την ισότητα των φύλων, η παροχή εθνικών κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικής 
υποστήριξης, καθώς και η άσκηση αυστηρότερου ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ μετά την 
έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

7. επισημαίνει την ανεπαρκή κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων των διαχειριστικών 
αρχών και των εταίρων υλοποίησης όσον αφορά τη διάσταση του φύλου στα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), καθώς και τα ανεπαρκή 
συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης με γνώμονα το φύλο·

8. τονίζει την απουσία δεσμευτικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο και την έλλειψη ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα οφέλη που 
προσφέρει η επιδίωξη της ισότητας των φύλων στην κοινωνικοοικονομική μεγέθυνση 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συντονίζονται στενά με τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και κατά τη διατύπωση της αρχής της εταιρικής σχέσης, προκειμένου 
να λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που σχετίζονται με αποτελεσματικές πολιτικές 
ισότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

10. θεωρεί ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς του προγράμματος και οι επιτροπές 
παρακολούθησης εξακολουθούν να μη διαθέτουν εμπειρογνωσία σχετικά με την 
εφαρμογή της διάστασης του φύλου σε συγκεκριμένα έργα, ιδίως στις παρεμβάσεις του 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)· διαπιστώνει έλλειψη 
κατευθυντήριων γραμμών, προγραμμάτων κατάρτισης και συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος·

11. πιστεύει ότι όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προπαρασκευής, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους, 
καθώς και ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

12. αναγνωρίζει την επιβάρυνση που επωμίζονται οι γυναίκες ως κύριες πάροχοι φροντίδας 
σε επίσημα και άτυπα πλαίσια, καθώς και την κοινωνική της αξία, ιδίως κατά τη 
διάρκεια της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19· επισημαίνει, επομένως, τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής όσον αφορά την εξασφάλιση επενδύσεων 
σε υπηρεσίες φροντίδας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον εν λόγω τομέα και 
τη στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία παροχής φροντίδας·

13. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών 
στην κατάρτιση, προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων και 
να στηριχθούν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση·

14. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή όσον αφορά τις επενδύσεις 
σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τόσο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων όσο και για την οικοδόμηση κοινωνικής ανθεκτικότητας και την 
αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων·

Ισότητα των φύλων στην πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2020

15. ζητεί την ανάληψη ισχυρής πολιτικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων σε 
ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η προσοχή που δίνουν οι εθνικοί 
και τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς στην ισότητα των φύλων, τόσο από την άποψη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και ως κρίσιμο παράγοντα για την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη, και να προωθηθεί η περαιτέρω ανάληψη δέσμευσης σε αυτόν τον τομέα·

16. ζητεί την εισαγωγή υποχρεωτικών απαιτήσεων σχετικά με τους στόχους όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο μετά το 
2020, και την εφαρμογή ειδικών και διατομεακών μέτρων σε όλες τις δράσεις του·

17. υποστηρίζει σθεναρά ως απαραίτητη προϋπόθεση την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής 
για την ισότητα των φύλων με σκοπό τη στήριξη των παρεμβάσεων της πολιτικής για 
τη συνοχή·

18. τονίζει τη σημασία που έχουν οι εταιρικές σχέσεις με φορείς για την ισότητα των 
φύλων και η συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια των προγραμμάτων· πιστεύει ότι πρέπει 
να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλους τους φορείς που 
συγκροτούνται στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή·

19. υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων θα 
πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό μέρος των αξιολογήσεων των κρατών μελών ως προς 
τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια και το κατά πόσον τηρείται η 
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συμμόρφωση με τους στόχους για την ισότητα των φύλων·

20. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού· τονίζει την ανάγκη να 
παρακολουθούνται οι δαπάνες σε σχέση με την ισότητα των φύλων σε όλες τις γραμμές 
του προϋπολογισμού, όχι μόνο όσον αφορά τα στοχευμένα μέτρα, και να αξιολογείται ο 
τελικός αντίκτυπος των γραμμών του προϋπολογισμού στην ισότητα των φύλων· ζητεί 
να προτείνει η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μια 
μεθοδολογία προς τον σκοπό αυτό· συνιστά τη χρήση κριτηρίων όπως ο εθνικός μέσος 
μισθός και το ακαθάριστο μέσο ετήσιο εισόδημα όσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής 
δύναμης·

21. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να παράσχουν έγγραφα καθοδήγησης και σεμινάρια 
κατάρτισης, με σκοπό τη διάδοση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ορθών πρακτικών 
σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· τονίζει, επιπλέον, ότι, στο 
στάδιο της επιλογής έργων, τα κριτήρια για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
θα πρέπει να ενισχυθούν μέσω υψηλότερης βαθμολόγησης και απαιτήσεων για πιο 
πρακτικές δράσεις· συνιστά την αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων που έχει 
αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), όπως η 
εργαλειοθήκη για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο των ΕΔΕΤ·

22. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις αναγκαίες συστάσεις για την προώθηση της 
διάστασης του φύλου και των θεμάτων φύλου στην ανακοίνωσή της για τη 
δρομολόγηση της νέας πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2021-2027·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αξία της ΕΕ, η οποία 
ισχύει για όλες τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές.

Μεταξύ των μέσων πολιτικής της ΕΕ, η πολιτική συνοχής είναι ένα ιδιαίτερα επιδραστικό 
εργαλείο, τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς τη φύση της χρηματοδότησης. Το πεδίο 
εφαρμογής της διάστασης του φύλου εκτείνεται από τα μέτρα που στοχεύουν άμεσα στην 
ισότητα των φύλων στην απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), έως τις επενδύσεις και υπηρεσίες στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως η στήριξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην έρευνα και την 
καινοτομία και η βελτίωση της πρόσβασης σε υλικές και κοινωνικές υποδομές και υποδομές 
ΤΠΕ.

Εκτός από τη συμβολή της στην ισότητα των φύλων, η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στην πολιτική συνοχής είναι επίσης επωφελής στην επιτυχία και την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. Συμβάλλει στη χάραξη 
πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
μείωση των περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στηρίζει τη 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υιοθετήθηκε μια διττή προσέγγιση όσον 
αφορά τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής, ως οριζόντια αρχή σε όλα τα ταμεία 
και ως άμεση επενδυτική προτεραιότητα του ΕΚΤ. Στην παρούσα έκθεση επισημαίνεται ότι η 
προσέγγιση αυτή, παρόλο που έχει οδηγήσει σε σημαντική επιτυχία όσον αφορά ορισμένες 
πτυχές της πολιτικής συνοχής και έχουν καταβληθεί ουσιαστικές προσπάθειες για τη 
βελτίωση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε άλλους τομείς, εξακολουθεί να 
απέχει πολύ από την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της. Επιπλέον, οι πρόσφατες εξελίξεις 
απειλούν να επιφέρουν υπαναχώρηση και όχι βελτίωση στο άμεσο μέλλον.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περαιτέρω βελτίωση των πτυχών της ισότητας 
των φύλων που εντοπίζει η παρούσα έκθεση είναι η απουσία ισχυρής πολιτικής δέσμευσης 
για την ισότητα των φύλων και η έλλειψη ευαισθητοποίησης ως προς τη σημασία της για το 
σύνολο του πληθυσμού και τη συμβολή της στην οικονομική μεγέθυνση και την εδαφική 
ανάπτυξη. Επομένως, στην παρούσα έκθεση τονίζεται σαφώς η ανάγκη να αναληφθεί 
πολιτική δέσμευση για την ισότητα των φύλων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και 
να εκτιμηθούν περισσότερο από τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
τα πολυεπίπεδα οφέλη της ισότητας των φύλων, που καθιστούν την ισότητα των φύλων 
οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα.

Μια πρόσθετη πρόκληση ως προς το πώς εφαρμόζεται σε αυτή τη φάση η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου είναι η άνιση έμφαση που δίνεται στις διάφορες διαστάσεις της 
πολιτικής συνοχής. Η εστίαση περιορίζεται κυρίως στο ΕΚΤ, όπου είναι ευκολότερος ο 
εντοπισμός άμεσης σύνδεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη η πιο 
έμμεση εφαρμογή της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Μια άλλη διάκριση είναι 
η σχετικά μεγάλη έμφαση που δίνεται στις πτυχές της ισότητας των φύλων στο στάδιο 
προγραμματισμού, σε σύγκριση με τη σχετική έλλειψη προσοχής στην ισότητα των φύλων 
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στα στάδια υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Συνεπώς, η πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίσει το 
ζήτημα αυτό διευρύνοντας την ευαισθητοποίηση, τόσο όσον αφορά τα διάφορα ταμεία όσο 
και τα διάφορα στάδια του κύκλου πολιτικής.

Ένα ευρύτερο ζήτημα που εμποδίζει την επιτυχή εφαρμογή της ισότητας των φύλων στη 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ είναι η έλλειψη συνοχής των πολιτικών στον τομέα της ισότητας 
των φύλων εντός της ΕΕ. Δεν υφίσταται ακόμη κοινή αντίληψη και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και υπάρχουν 
περιορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και τεχνική υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο προς τον 
σκοπό αυτό, καθώς και έλλειψη μεθοδολογίας όσον αφορά την παρακολούθηση των δαπανών 
για την ισότητα των φύλων. Επομένως, η παρούσα έκθεση υποστηρίζει μετ’ επιτάσεως την 
επιδίωξη ενός γενικού πλαισίου και μιας μεθοδολογίας, πέραν της επιδίωξης πιο 
συγκεκριμένων εγγράφων καθοδήγησης και σεμιναρίων κατάρτισης, καθώς και την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ορθών πρακτικών όσον αφορά την ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή.

Πρόκειται για στοιχείο καίριας σημασίας, καθώς η έλλειψη γνώσης σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να υποστηριχθεί συγκεκριμένα η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
ιδίως στους τομείς παρέμβασης του ΕΤΠΑ, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που 
οδηγούν σε μείωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων. Ελλείψει επαρκούς στήριξης, οι στόχοι ως προς την ισότητα των φύλων 
συχνά εκλαμβάνονται ως πρόσθετος διοικητικός φόρτος ή γίνονται αντιληπτοί ως 
ανταγωνιστικοί, και όχι συμπληρωματικοί, προς άλλους στόχους έργων της πολιτικής για τη 
συνοχή.

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες περαιτέρω 
προκλήσεις. Κεντρική θέση μεταξύ αυτών καταλαμβάνει ο κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης 
της ισότητας των φύλων στον δημόσιο διάλογο και στα θεματολόγια πολιτικής σε ενωσιακό 
και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο μετά το 2020.

Στο ζήτημα της ανισότητας παρατηρείται επίσης περαιτέρω επιδείνωση λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, γεγονός που συνιστά απειλή για τις εξελίξεις όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων, τόσο ως προς τον άμεσο αντίκτυπο της κρίσης όσο και κατά τη φάση της ανάκαμψης.

Από προκαταρκτικές μελέτες προκύπτει ότι η πανδημία COVID-19 έχει δυσανάλογο 
αντίκτυπο στις γυναίκες και τα κορίτσια, ιδίως στα μέλη περιθωριοποιημένων ομάδων. 
Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς στις προσπάθειες που 
καταβάλλονται επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την κοινωνική και οικονομική 
ανάκαμψη. Το πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ επικεντρώνεται κυρίως στα 
οικονομικά κίνητρα για τομείς με υψηλό ποσοστό ανδρικής απασχόλησης, ενώ πολλοί από 
τους τομείς που έχουν υποστεί σφοδρό πλήγμα από την κρίση λόγω της COVID-19 έχουν 
υψηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης. Η κατάσταση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να επιταθεί 
η αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην απασχόληση εντός της ΕΕ.

Η κρίση λόγω της COVID-19 κατέδειξε τον καίριο ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών και των 
κοινωνικών υποδομών, καθώς και του τομέα της παροχής φροντίδας, στη διασφάλιση της 
κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Ανέδειξε, επίσης, τον ρόλο που διαδραματίζουν 
οι γυναίκες ως κύριες πάροχοι φροντίδας σε επίσημα και άτυπα πλαίσια, καθώς και την 
απορρέουσα αξία για την κοινωνία.
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Επομένως, η πολιτική συνοχής θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 
δυσμενών επιπτώσεων αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης στην ισότητα των φύλων, και, 
παράλληλα, κομβικό ρόλο στην υποστήριξη της επιτυχούς οικονομικής και κοινωνικής 
ανάκαμψης.

Τέλος, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επισπεύσει την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση μέσω της λήψης μέτρων ανάκαμψης, τα μέτρα αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα που επικεντρώνονται στην ισότητα των φύλων, όπως εξασφάλιση 
της πρόσβασης των γυναικών στην κατάρτιση προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, εστιάζοντας παράλληλα στην 
καταξίωση παραδοσιακά γυναικοκρατούμενων τομέων απασχόλησης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της ανάκαμψης γίνονται αισθητά κατά ισότιμο τρόπο μεταξύ των 
διαφορετικών φύλων.


