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KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ.    /2004

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2,

                                                
1 ΕΕ C
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην ΕΕ), κοινή θέση του Συµβουλίου της (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
ΕΕ) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών περιλαµβάνονται µεταξύ των

αναπτυξιακών στόχων που καθορίστηκαν στη ∆ιάσκεψη Κορυφής του Οργανισµού

Ηνωµένων Εθνών για τη Χιλιετία, οι οποίοι συνοδεύονται µε σαφείς σκοπούς στον τοµέα της

εκπαίδευσης που πρέπει να επιτευχθούν το αργότερο έως το 2015.

(2) Τα δύο τρίτα των παιδιών που δεν φοιτούν σε σχολείο είναι κορίτσια, τα ποσοστά εγγραφής

των κοριτσιών σε σχολεία εξακολουθούν να υπολείπονται των αντίστοιχων των αγοριών και

τα ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών για τα κορίτσια είναι υψηλότερα.

(3) Το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι, σε όλες τις δραστηριότητες που

αναφέρονται στο άρθρο αυτό, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής στον τοµέα της

συνεργασίας για την ανάπτυξη, η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να

προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.

(4) Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν δυσανάλογη πλειονότητα των φτωχών παγκοσµίως. Ως εκ

τούτου, η προαγωγή της ισότητας των φύλων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την

επίτευξη του συνολικού στόχου της µείωσης της φτώχειας έως το 2015.

(5) Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την

ουσιαστική και αποτελεσµατική καταπολέµηση της φτώχειας. Για να επιτευχθεί ο στόχος της

ισότητας των φύλων µε τη στρατηγική ενσωµάτωσης των θεµάτων φύλου, είναι αναγκαίο να

συνδυαστεί ο στόχος αυτός µε ειδικά µέτρα υπέρ των γυναικών κάθε ηλικίας.
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(6) Η συµβολή των γυναικών στην ανάπτυξη προσκρούει σε πολυάριθµα εµπόδια, τα οποία

περιορίζουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους και µειώνουν τα σχετικά πλεονεκτήµατα

τόσο για τις ίδιες όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Η σπουδαιότητα του

οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ρόλου των γυναικών στις αναπτυσσόµενες

χώρες καθ� όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είχε ως αποτέλεσµα να επικρατήσει διεθνώς η

αντίληψη ότι η πλήρης συµµετοχή τους, χωρίς διακρίσεις, είναι απαραίτητη για την επίτευξη

αειφόρου και ουσιαστικής ανάπτυξης.

(7) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της υπέγραψαν τη ∆ήλωση και το Πρόγραµµα ∆ράσης της

Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τις Γυναίκες που πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο το

1995, η οποία έδωσε έµφαση στην ανάγκη να αναληφθεί δράση για την εξάλειψη σε

παγκόσµιο επίπεδο των παραγόντων που εµποδίζουν την ισότητα των φύλων και καθόρισε

την ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου ως στρατηγική για την προαγωγή της ισότητας των

φύλων.

(8) Τα µέρη της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την κατάργηση κάθε µορφής διακρίσεων

εις βάρος των γυναικών συµφώνησαν να χρησιµοποιήσουν κάθε διαθέσιµο µέσο για την

εξάλειψη του φαινοµένου αυτού, το οποίο θεωρούν ότι αποτελεί τροχοπέδη για την

ανάπτυξη.

(9) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, για την

ένταξη των θεµάτων φύλου στη συνεργασία για την ανάπτυξη 1, αποβλέπει στη συστηµατική

ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου σε όλους τους τοµείς των κοινοτικών πολιτικών

συνεργασίας για την ανάπτυξη και στη στήριξη και διευκόλυνση της ένταξης δράσεων που

αποβλέπουν στην εξάλειψη των µειζόνων ανισοτήτων µεταξύ των φύλων. Συγχρόνως,

µεριµνά για την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε εθνικά προγράµµατα που αποβλέπουν

στην εφαρµογή των κυριότερων στοιχείων του Προγράµµατος ∆ράσης της ∆ιάσκεψης του

Πεκίνου. Ο εν λόγω κανονισµός εξέπνευσε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

                                                
1 EE L 354, 30.12.1998, σ. 5. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
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(10) Η δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία υιοθετήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 2000, ορίζει την ισότητα

των φύλων ως οριζόντιο θέµα.

(11) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 21ης

Ιουνίου 2001, σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης για την ενσωµάτωση των θεµάτων που

αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη,

καθορίζει το πλαίσιο εφαρµογής της ενσωµάτωσης αυτής. Το Συµβούλιο ενέκρινε το εν λόγω

πρόγραµµα δράσης στα συµπεράσµατά του της 8ης Νοεµβρίου 2001.

(12) Στο ψήφισµά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά µε το εν λόγω πρόγραµµα δράσης 1, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τη σηµασία του να ενσωµατωθούν τα θέµατα του φύλου

ώστε να επιτευχθεί ισότητα µεταξύ των φύλων και να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας στις

αναπτυσσόµενες χώρες.

(13) Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράµµατος ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί, για την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή στα

πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού, την προνοµιακή αναφορά, κατά την

έννοια του σηµείου 33 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά µε τη

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού 2. Eν γένει, η

κοινοτική χρηµατοδότηση που συνδέεται µε την ανάπτυξη θα πρέπει να συµβάλει επίσης

στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς δράσης.

                                                
1 ΕΕ C 131 Ε, 5.6.2003, σ. 153.
2 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2003/429/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147, 14.6.2003, σ. 25).



5402/1/04 REV 1 CZV/xl 5
DG E II    EL

(14) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να

θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(15) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα

κράτη µέλη και, λόγω της κλίµακας και των επιπτώσεων της εν λόγω δράσης, µπορεί να

επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε

την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για

την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1. Ο σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι να εφαρµοστούν µέτρα για την προαγωγή της

ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στρατηγικές και παρεµβάσεις της Κοινότητας στον τοµέα της

συνεργασίας για την ανάπτυξη.

                                                
1 EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Προς το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει χρηµατοδοτική βοήθεια και κατάλληλη

τεχνογνωσία που αποβλέπουν ειδικά στην προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλες τις

πολιτικές και παρεµβάσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη που διεξάγονται στις

αναπτυσσόµενες χώρες.

2. Η στήριξη της Κοινότητας αποβλέπει στη συµπλήρωση και την ενίσχυση τόσο των

πολιτικών όσο και των ικανοτήτων των αναπτυσσόµενων χώρων, καθώς και στη βοήθεια που

παρέχεται µε άλλα µέσα της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως :

α) «ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου» νοείται ο προγραµµατισµός, η (ανα)διοργάνωση, η

βελτίωση και η αξιολόγηση των πολιτικών διαδικασιών ώστε τα ενδιαφερόµενα µέρη να

ενσωµατώνουν συστηµατικά την ισότητα µεταξύ των φύλων σε όλες τις πολιτικές,

στρατηγικές και παρεµβάσεις στον τοµέα της ανάπτυξης, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα

στάδια·

β) «ειδικά µέτρα» νοούνται οι δράσεις πρόληψης και αντιστάθµισης των δυσµενών διακρίσεων

που συνδέονται µε το φύλο, οι οποίες µπορούν να συνεχιστούν ή να υιοθετηθούν ώστε να

διασφαλιστεί στην πράξη η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών· τα µέτρα αυτά πρέπει να

αποβλέπουν κατ� αρχήν στη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στον τοµέα που καλύπτει ο

παρών κανονισµός.
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Άρθρο 3

Οι στόχοι που επιδιώκει ο παρών κανονισµός, σύµφωνα µε το στόχο της προώθησης της ισότητας

των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών όπως προσδιορίζεται από τη σύνοδο κορυφής των

Ηνωµένων Εθνών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, τη Σύµβαση των Ηνωµένων

Εθνών για την εξάλειψη των κάθε µορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, τη ∆ήλωση και την

πλατφόρµα δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν στην τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις

Γυναίκες και το τελικό έγγραφο της έκτακτης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης «Οι γυναίκες το

2000: ισότητα των φύλων, ανάπτυξη και ειρήνη για τον 21ο αιώνα», είναι οι εξής :

α) να υποστηριχθεί η ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου σε όλους τους τοµείς της συνεργασίας

για την ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε ειδικά µέτρα υπέρ των γυναικών κάθε ηλικίας, ώστε να

προαχθεί η ισότητα µεταξύ των φύλων, ως σηµαντική συνεισφορά στη µείωση της φτώχειας·

β) να υποστηριχθούν στις αναπτυσσόµενες χώρες ενδογενείς δηµόσιες και ιδιωτικές ικανότητες,

που θα µπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και την πρωτοβουλία προαγωγής της ισότητας

των φύλων.

Άρθρο 4

1. Μεταξύ των δραστηριοτήτων προαγωγής της ισότητας των φύλων που µπορούν να

χρηµατοδοτηθούν περιλαµβάνονται ειδικότερα :

α) η στήριξη των ειδικών µέτρων που συνδέονται µε την πρόσβαση στους πόρους και στις

υπηρεσίες που προορίζονται για τις γυναίκες και µε τον έλεγχο των εν λόγω πόρων και

υπηρεσιών, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την υγεία, τις

οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες, την απασχόληση και την υποδοµή, καθώς και τη

συµµετοχή στη διαδικασία λήψεως πολιτικών αποφάσεων·
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β) η προώθηση της συλλογής, της διάδοσης, της ανάλυσης και της βελτίωσης των στατιστικών

που κατανέµονται σε συνάρτηση µε το κριτήριο του φύλου και της ηλικίας, καθώς και της

επεξεργασίας και διάδοσης µεθόδων, κατευθυντήριων αρχών, εκ των προτέρων και εκ των

υστέρων αξιολογήσεων του αντίκτυπου των δράσεων στην ισότητα των φύλων, θεµατικών

µελετών, ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και άλλων επιχειρησιακών µέσων·

γ) η στήριξη των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προώθησης, καθώς και η δηµιουργία

δικτύων εταίρων στον τοµέα της ισότητας των φύλων·

δ) η στήριξη των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ενίσχυση των θεσµικών και

επιχειρησιακών ικανοτήτων των κυριότερων εταίρων στις χώρες που συµµετέχουν στην

αναπτυξιακή διαδικασία, όπως της διάθεσης εµπειρογνωµόνων στον τοµέα του φύλου, της

κατάρτισης και της τεχνικής βοήθειας.

2. Τα µέσα που θα χρηµατοδοτηθούν κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της παραγράφου

1 µπορούν να λάβουν τις ακόλουθες µορφές :

α) µεθοδολογικές και οργανωτικές µελέτες για την ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου για κάθε

ηλικία·

β) τεχνική βοήθεια, ιδίως αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων στην ισότητα των φύλων,

την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνία της πληροφορίας και άλλες υπηρεσίες·

γ) προµήθειες, έλεγχοι, αποστολές αξιολόγησης και παρακολούθησης.
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3. Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να καλύψει :

α) επενδυτικά έργα, πλην της αγοράς ακινήτων, και

β) δαπάνες λειτουργίας δικαιούχου φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των τακτικών διοικητικών

δαπανών και των δαπανών συντήρησης που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το προβλεπόµενο

κόστος για τις διοικητικές δαπάνες.

Οι επιχορηγήσεις λειτουργίας διατίθενται σε φθίνουσα βάση.

Άρθρο 5

Κατά την επιλογή και την εφαρµογή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4,

παράγραφος 1, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή :

α) στον ενδεχόµενο καταλυτικό και πολλαπλασιαστικό ρόλο των παρεµβάσεων και των

προγραµµάτων για τη στήριξη της στρατηγικής ενσωµάτωσης των θεµάτων φύλου σε µεγάλη

κλίµακα στις κοινοτικές δράσεις·

β) στην ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και την έναρξη διακρατικής

συνεργασίας, γεγονός που θα ισχυροποιήσει ειδικότερα την περιφερειακή συνεργασία στον

τοµέα της ισότητας των φύλων·

γ) στην επιδίωξη της καλύτερης δυνατής σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και της

βιωσιµότητας των αποτελεσµάτων κατά το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των

παρεµβάσεων·

δ) στο σαφή καθορισµό και την εποπτεία των στόχων και των δεικτών·
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ε) στις προσπάθειες προαγωγής των συνεργειών µε τις πολιτικές και τα προγράµµατα τα

σχετικά µε την υγεία της αναπαραγωγής και της σεξουαλικής ζωής και τα συναφή

δικαιώµατα, τις ασθένειες που συνδέονται µε την φτώχεια, ειδικότερα τα προγράµµατα

HIV/AIDS, τα µέτρα για την καταπολέµηση της βίας, τα θέµατα για τη θέση των κοριτσιών

και την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών κάθε ηλικίας, τα ηλικιωµένα άτοµα, το

περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την πρόληψη των συγκρούσεων, τον εκδηµοκρατισµό

και τη συµµετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πολιτικού, οικονοµικού

και κοινωνικού χαρακτήρα·

(στ) στη συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου στους έξι τοµείς προτεραιότητας της κοινοτικής

αναπτυξιακής πολιτικής·

(η) στη σηµασία που έχει η εκπαίδευση των κοριτσιών και στο γεγονός ότι οι άνισες ευκαιρίες

για τα κορίτσια θα µπορούσαν να αρχίσουν να µειώνονται µε την πρόσληψη και την

κατάρτιση διδακτικού προσωπικού αποτελούµενου από γυναίκες σε τοπική βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 6

1. Η χρηµατοδοτική συνδροµή που χορηγείται δυνάµει του παρόντος κανονισµού λαµβάνει τη

µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων ή συµβάσεων.

2. Η µη επιστρεπτέα ενίσχυση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτήσει το σύνολο των δαπανών µιας

ενέργειας µόνον εάν είναι γνωστό ότι είναι απολύτως απαραίτητη για την υλοποίησή της, µε

εξαίρεση τις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρµογή χρηµατοδοτικών συµφωνιών µε τρίτες

χώρες ή τις ενέργειες, η διαχείριση των οποίων αναλαµβάνεται από διεθνείς οργανισµούς. Σε άλλες

περιπτώσεις, ζητείται χρηµατοδοτική συνεισφορά των δικαιούχων που ορίζονται στο άρθρο 7.

Κατά τον καθορισµό του ποσού της συνεισφοράς αυτής, λαµβάνονται υπόψη οι δυνατότητες των

ενδιαφερόµενων εταίρων και ο χαρακτήρας της συγκεκριµένης δράσης.
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3. Οι συµβάσεις µε τους δικαιούχους φορείς µπορούν να καλύπτουν τη χρηµατοδότηση των

δαπανών λειτουργίας τους σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β).

4. Η χρηµατοδοτική βοήθεια που χορηγείται βάσει του παρόντος κανονισµού µπορεί να

συνεπάγεται συγχρηµατοδότηση µε άλλους χορηγούς βοήθειας, ιδίως µε τα κράτη µέλη, τα

Ηνωµένα Έθνη, καθώς και διεθνείς ή περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης ή χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα.

Άρθρο 7

1. Οι εταίροι που µπορούν να τύχουν χρηµατοδοτικής στήριξης βάσει του παρόντος κανονισµού

είναι οι εξής :

α) οι διοικητικές αρχές και υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

β) οι τοπικές κοινότητες, οι ΜΚΟ, ειδικότερα αυτές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της

ισότητας των φύλων, οι ενώσεις γυναικών, οι τοπικοί οργανισµοί, οι συνδικαλιστικές

οργανώσεις και άλλα νοµικά και φυσικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

γ) ο ιδιωτικός τοµέα σε τοπικό επίπεδο·

δ) οι περιφερειακές οργανώσεις·

ε) οι διεθνείς οργανισµοί, όπως τα Ηνωµένα Έθνη και οι οργανισµοί τους, τα ταµεία και τα

προγράµµατα, καθώς και οι τράπεζες ανάπτυξης, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι

παγκόσµιες πρωτοβουλίες, οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού

τοµέα·

στ) τα ερευνητικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα αναπτυξιακών µελετών και τα πανεπιστήµια.
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2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, στοιχείο ε), η κοινοτική χρηµατοδοτική βοήθεια υπό

µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων απευθύνεται στους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε ένα

κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα δικαιούχο ή δυνητικό δικαιούχο της κοινοτικής βοήθειας βάσει του

παρόντος κανονισµού, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω έδρα αποτελεί πράγµατι το κέντρο

διαχείρισης των δραστηριοτήτων. Κατ' εξαίρεση, η έδρα αυτή µπορεί να βρίσκεται σε άλλη τρίτη

χώρα. Θα δοθεί προτεραιότητα σε ενδογενείς δοµές που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη

των τοπικών δυνατοτήτων σε θέµατα φύλου.

Άρθρο 8

1. Σε περίπτωση που οι ενέργειες αποτελούν αντικείµενο συµφωνιών χρηµατοδότησης µεταξύ

της Κοινότητας και της δικαιούχου χώρας, οι συµφωνίες αυτές ορίζουν ότι η Κοινότητα δεν

αναλαµβάνει να καλύψει την πληρωµή φόρων, δασµών ή άλλων επιβαρύνσεων.

2. Όλες οι συµφωνίες χρηµατοδότησης, οι συµφωνίες ή συµβάσεις µη επιστρεπτέων ενισχύσεων

που συνάπτονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού προβλέπουν ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό

Συνέδριο διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους, σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες που προβλέπει η

Επιτροπή δυνάµει των ισχυόντων κανόνων, ιδίως των διατάξεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού

που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.

3. Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να τονίζεται ο κοινοτικός χαρακτήρας της βοήθειας

που παρέχεται δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1).
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Άρθρο 9

1. ∆υνατότητα συµµετοχής σε διαγωνισµούς και σε συµβάσεις προµηθειών έχουν επί ίσοις

όροις όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των κρατών µελών, οι εξοµοιούµενες µε αυτά χώρες και

όλες οι αναπτυσσόµενες χώρες. ∆υνατότητα συµµετοχής έχουν όλες οι άλλες τρίτες χώρες µε βάση

το κριτήριο της αµοιβαιότητας. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η

συµµετοχή αυτή µπορεί να επεκταθεί σε άλλες τρίτες χώρες.

2. Οι προµήθειες πρέπει να προέρχονται από τα κράτη µέλη, τη δικαιούχο χώρα ή άλλες

αναπτυσσόµενες χώρες. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι προµήθειες είναι

δυνατό να προέρχονται και από άλλες τρίτες χώρες.

Άρθρο 10

1. Για να διασφαλιστούν οι στόχοι της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας που

προβλέπονται στη Συνθήκη και για να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα του

συνόλου των εν λόγω δράσεων, η Επιτροπή δύναται να λάβει όλα τα απαραίτητα συντονιστικά

µέτρα, ιδίως :

α) την καθιέρωση συστήµατος τακτικών ανταλλαγών πληροφοριών και συστηµατικής ανάλυσης

πληροφοριών σχετικών µε τις χρηµατοδοτούµενες δράσεις και δράσεις των οποίων η

χρηµατοδότηση προβλέπεται από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη·
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β) τον συντονισµό στον τόπο εφαρµογής των δράσεων, µέσω τακτικών συνεδριάσεων και

ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών µελών

στη δικαιούχο χώρα, των τοπικών αρχών και άλλων αποκεντρωµένων οργάνων·

2. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει το θέµα της ισότητας των φύλων ως µόνιµο σηµείο στην

ηµερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων µεταξύ αντιπροσώπων της Επιτροπής, των

κρατών µελών και των χωρών-εταίρων, προκειµένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τα

θέµατα φύλου σε νέους τοµείς συνεργασίας για την ανάπτυξη.

3. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις εµπειρίες των κρατών µελών, των άλλων χορηγών και

των χωρών εταίρων στους τοµείς της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου και της χειραφέτησης

των γυναικών.

(4) Η Επιτροπή δύναται, από κοινού µε τα κράτη µέλη, να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία που

απαιτείται για να διασφαλιστεί ο καλός συντονισµός µε τους άλλους ενδιαφερόµενους χορηγούς

βοήθειας, ιδίως µε εκείνους που αποτελούν µέρος του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 11

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, για την περίοδο

2004-2006, καθορίζεται σε 9 εκατ. ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή εντός των

ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή αναλαµβάνει να επεξεργαστεί κατευθυντήριες αρχές στρατηγικού

προγραµµατισµού και να καθορίσει τη συνεργασία της Κοινότητας υπό µορφή µετρήσιµων

στόχων, προτεραιοτήτων, προθεσµιών για ορισµένους ειδικούς τοµείς δράσης, παραδοχών και

αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Ο προγραµµατισµός είναι πολυετής και ενδεικτικός.

2. Άπαξ ανά έτος, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών του άρθρου 14, παράγραφος

1, ανταλλάσσονται απόψεις κατόπιν εισηγήσεως του αντιπροσώπου της Επιτροπής σχετικά µε τις

γενικές κατευθύνσεις των δράσεων που θα εκτελεστούν κατά το επόµενο έτος.
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Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκ των προτέρων εκτίµηση, την επιλογή και τη διαχείριση

των δράσεων που καλύπτει ο παρών κανονισµός, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του προϋπολογισµού

και άλλες ισχύουσες διαδικασίες, ιδίως εκείνες που προβλέπονται από τον δηµοσιονοµικό

κανονισµό.

2. Το πρόγραµµα εργασιών εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος

2.

Άρθρο 14

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρµόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

2. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της

απόφασης αυτής.

Η περίοδος του άρθρου 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε 45 ηµέρες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 15

1. Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, η Επιτροπή παρέχει, στην ετήσια έκθεση που υποβάλλει

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ,

στοιχεία σχετικά µε τις δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν κατά το εν λόγω έτος, καθώς και τα

συµπεράσµατά της σχετικά µε την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού κατά το προηγούµενο

οικονοµικό έτος.

Η περίληψη, ειδικότερα, πρέπει να παρουσιάζει τα ισχυρά και τα ασθενή σηµεία των δράσεων,

καθώς και τα αποτελέσµατά τους, τις δράσεις για τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις, καθώς και

τα αποτελέσµατα τυχόν ανεξάρτητων αξιολογήσεων που αφορούν ειδικές δράσεις.

2. Ένα έτος πριν από τη λήξη του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την εφαρµογή του,

ώστε να διαπιστώσει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που αναφέρονται στον κανονισµό και

να παράσχει κατευθύνσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µελλοντικών δράσεων.

Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει προτάσεις σχετικά µε το

µέλλον του παρόντος κανονισµού και, ενδεχοµένως, για την τροποποίησή του.
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Άρθρο 16

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________





5402/1/04 REV 1 ADD 1 ΑΒ/κγ/ΑΚ 1
DG E II    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0176 (COD)

5402/1/04
REV 1 ADD 1

DEVGEN 9
SOC 21
CODEC 66

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 19 Φεβρουαρίου

2004 για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη
συνεργασία για την ανάπτυξη

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



5402/1/04 REV 1 ADD 1 ΑΒ/κγ/ΑΚ 2
DG E II    EL

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 31 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την

προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη 1. Η εν λόγω πρόταση

βασίζεται στο άρθρο 179 της ΣΕΚ, στο οποίο προβλέπεται η διαδικασία συναπόφασης που

καθορίζεται στο άρθρο 251 της ΣΕΚ.

2. Στις 18 ∆εκεµβρίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη

ανάγνωση και ενέκρινε 21 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής 2.

3. Στις 26 Ιανουαρίου 2004, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για κοινή θέση στην

οποία περιλαµβάνονται 20 από τις 21 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις

19 Φεβρουαρίου 2004, το Συµβούλιο υιοθέτησε τυπικά την εν λόγω κοινή θέση.

II. ΣΚΟΠΟΣ

Γενικός σκοπός του εν λόγω κανονισµού είναι να εφαρµοστούν µέτρα για την προαγωγή της

ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στρατηγικές και παρεµβάσεις της Κοινότητας στον τοµέα της

συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο κανονισµός αποβλέπει στην αποσαφήνιση του

πολιτικού στόχου της κοινοτικής πολιτικής για τα θέµατα των φύλων στο πλαίσιο της συνεργασίας

για την ανάπτυξη. Με την υιοθέτηση µιας ισχυρότερης γραµµής, η διαδικασία θα καταστεί

περισσότερο σαφής και εµφανής, γεγονός που θα διευκολύνει την εφαρµογή των απαιτούµενων

αλλαγών για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Η

προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η στρατηγική για

την ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου στο πλαίσιο της µείωσης της φτώχειας, σύµφωνα µε την

ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το Πρόγραµµα δράσης του 2001 για την ενσωµάτωση των

θεµάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη3.

                                                
1 Έγγρ. 11923/03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - COM(2003)465 final
2 Έγγρ. 16168/03 CODEC 1838 DEVGEN 166 SOC 530
3 Έγγρ. 10576/01 - COM(2001)295 final
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Οι συγκεκριµένοι στόχοι που επιδιώκει ο εν λόγω κανονισµός, σύµφωνα µε το στόχο της
προαγωγής της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών όπως προσδιορίζεται από
τη σύνοδο κορυφής των Ηνωµένων Εθνών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, είναι οι
εξής :

α) να υποστηριχθεί η ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου σε όλους τους τοµείς της συνεργασίας
για την ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε ειδικά µέτρα υπέρ των γυναικών, ώστε να προαχθεί η
ισότητα των φύλων, ως σηµαντική συνεισφορά στη µείωση της φτώχειας,

β) να υποστηριχθούν, στις αναπτυσσόµενες χώρες, ενδογενείς δηµόσιες και ιδιωτικές ικανότητες
που θα µπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και την πρωτοβουλία για την προαγωγή της
ισότητας των φύλων.

Οι δράσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της συνολικής κοινοτικής πολιτικής για τα θέµατα των φύλων και της φτώχειας, στο πλαίσιο
της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Υπό το πρίσµα αυτό, ο συντονισµός, η συνοχή και η
συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα ενίσχυσης που διαθέτει η ΕΚ, καθώς και µε τις πολιτικές που
αναπτύσσονται στο εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ενέχουν πρωταρχική σηµασία.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Ιστορικό

•  Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
για τη γενική προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή στην πρότασή της και συµφώνησαν ότι
είναι σκόπιµο να επιδιωχθεί συµφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, ούτως ώστε να εκδοθεί ο
κανονισµός το συντοµότερο δυνατό, εφόσον πρόκειται να αντικαταστήσει τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 2836/98 του Συµβουλίου για την ένταξη των θεµάτων φύλου στη συνεργασία για
την ανάπτυξη4, η ισχύς του οποίου έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

•  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής δήλωσης 5 σχετικά µε την εφαρµογή στην πράξη της
νέας διαδικασίας συναπόφασης, το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή
πραγµατοποίησαν άτυπες επαφές προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

•  Υπό το πρίσµα αυτό, όλες οι τροποποιήσεις τις οποίες το Συµβούλιο επιθυµούσε να επιφέρει
στην πρόταση της Επιτροπής και οι οποίες είχαν γίνει επίσης δεκτές από την Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιελήφθησαν σε είκοσι συµβιβαστικές τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κοινή θέση δεν τροποποιεί άλλως την πρόταση της Επιτροπής.

                                                
4 ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 5
5 Κοινή δήλωση σχετικά µε την εφαρµογή στην πράξη της νέας διαδικασίας συναπόφασης

(Άρθρο 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), ΕΕ C 148 της
28.5.1999, σ. 1.
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•  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση, η οποία συµφωνήθηκε σε πολιτικό
επίπεδο από το Συµβούλιο στις 26 Ιανουαρίου 2004.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

•  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 21 τροπολογίες, τις οποίες υπέβαλε η επιτροπή για την
ανάπτυξη και τη συνεργασία. Όπως προαναφέρθηκε, είκοσι από τις τροπολογίες αυτές
συµφωνήθηκαν κατά τις άτυπες επαφές µεταξύ της Επιτροπής και του Συµβουλίου και
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση στο σύνολό τους.

•  Η µόνη τροπολογία που δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση είναι η τροπολογία 21, ήτοι η
προτεινόµενη αύξηση του προϋπολογισµού κατά 2 εκατοµµ. ευρώ, µε την οποία καθορίζεται
χρηµατοδοτικό πλαίσιο 11 εκατοµµ. ευρώ αντί των 9 εκατοµµ. ευρώ. Το Συµβούλιο
απέρριψε οµόφωνα την τροπολογία αυτή και επέµεινε στον προϋπολογισµό ύψους 9 εκατοµµ.
ευρώ, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, η οποία επίσης απέρριψε την τροπολογία 21.
Οι λόγοι για τη διατήρηση του χρηµατοδοτικού πλαισίου των 9 εκατοµµ. ευρώ είναι οι
ακόλουθοι :

1) Η Επιτροπή πρότεινε το ποσό των 9 εκατοµµ. ευρώ, µε βάση ρεαλιστική πρόβλεψη των
ποσών που µπορούν ευλόγως να δαπανηθούν κατά την περίοδο 2004-2006 (ήτοι
3 εκατοµµ. ευρώ ετησίως) και µετά από αξιολόγηση της εφαρµογής του κανονισµού
2836/98.

2) Η προτεινόµενη αύξηση των 2 εκατοµµ. ευρώ δεν δικαιολογείται διότι δεν επιτρέπει
την ενσωµάτωση των θεµάτων φύλου, δεδοµένου ότι απαιτούνται πολύ υψηλότερα
ποσά. Στόχος της εν λόγω γραµµής του προϋπολογισµού για τα θέµατα των φύλων,
όπως επισηµαίνεται στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο της Επιτροπής, είναι να
διαδραµατίσει «καταλυτικό ρόλο, όπως προβλέπει το πρόγραµµα δράσης, δηλαδή να
αξιοποιήσει τις πειραµατικές πρωτοβουλίες, να αναπτύξει καλές πρακτικές και να τις
διαδώσει».

3) Όπως κατ� επανάληψη έχει δηλώσει παγίως η Επιτροπή, δεν είναι δυνατό να
µεταφερθεί το πρόσθετο ποσό των 2 εκατοµµ. ευρώ από τη γραµµή του
προϋπολογισµού B7-6220, όπου η Επιτροπή αντιµετωπίζει ακόµη και σοβαρές
δυσκολίες προκειµένου να φέρει σε πέρας τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές της
δεσµεύσεις.
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3. Κύριες καινοτοµίες που εισάγουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέσω των

συµβιβαστικών τροπολογιών.

Οι συµβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες συµφωνήθηκαν από τα τρία όργανα βελτιώνουν,

ενισχύουν και αποσαφηνίζουν την πρόταση της Επιτροπής, ως εξής :

- ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη εστίαση της προσοχής στη µείωση της φτώχειας και την

ενσωµάτωση της διάστασης των φύλων στις διάφορες πολιτικές,

- αναβαθµίζουν το θέµα της ισότητας των φύλων, µε την αναγωγή του ως οριζόντιου

θέµατος,

- τονίζουν τη σηµασία του συντονισµού µεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόµενων φορέων

και του ρόλου των µη κυβερνητικών φορέων,

- ενισχύουν τη σηµασία της χειραφέτησης των γυναικών,

- καθιερώνουν σαφέστερα κριτήρια δηµοσιονοµικής επιλεξιµότητας, µε ιδιαίτερη

προσοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση λαµβάνει ευρέως υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει όλες οι

τροπολογίες που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των τριών οργάνων, συνιστά δε σηµαντική βελτίωση

της πρότασης της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει δεκτή από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι ο προτεινόµενος κανονισµός πρέπει να εκδοθεί και να τεθεί

σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατό προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στη χρηµατοδότηση

σχεδίων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στις αναπτυσσόµενες χώρες.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0176 (COD)

5593/04

DEVGEN 12
SOC 46
CODEC 93

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
µε ηµεροµηνία : 13 Φεβρουαρίου 2004
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 5350/04 DEVGEN 8 SOC 19 CODEC 61
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11923/03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - COM(2003)465 final
Θέµα : Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου ενόψει της έγκρισης του

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την προαγωγή της ισότητας των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την παραπάνω πρόταση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο στις 31 Ιουλίου 2003 1. Η πρόταση βασιζόταν στο άρθρο 179 της συνθήκης ΕΚ,

η οποία προβλέπει τη διαδικασία της συναπόφασης του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 18 ∆εκεµβρίου

2003 µε 21 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής 2.

3. Στις 14 Ιανουαρίου 2003, η Οµάδα «Συνεργασία για την Ανάπτυξη» εξέτασε τις τροπολογίες

του ΕΚ, αποφάσισε να αποδεχθεί 20 από αυτές και κατέληξε σε οµόφωνη συµφωνία για το

συνηµµένο σχέδιο κοινής θέσης. Η Επιτροπή δήλωσε ότι µπορεί να το υποστηρίξει πλήρως 3.

                                                
1 Έγγρ. 11923/ 03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - COM(2003) 465 final
2 Έγγρ. 16168/03 CODEC 1838 DEVGEN 166 SOC 530
3 Έγγρ. 5341/04 DEVGEN 7
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4. Στις 26 Ιανουαρίου 2004, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί του σχεδίου

κοινής θέσης 4 και αποφάσισε να το υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύστερα από την

οριστική διατύπωσή του από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς.

5. Στις 28 Ιανουαρίου 2004, σε άτυπο τριµερή διάλογο, οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου ενηµέρωσαν το Συµβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν σε θέση να

εγκρίνει το σχέδιο κοινής θέσης του Συµβουλίου εάν η Επιτροπή διευκρίνιζε ορισµένες

πτυχές της πρότασης µε σχετική δήλωση. Η Επιτροπή συµφώνησε µε τη λύση αυτή 5.

6. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να ζητήσει από το

Συµβούλιο, στα σηµεία «Α» της ηµερήσιας διάταξης µίας από τις προσεχείς του συνόδους :

− να καθορίσει την κοινή θέση του ως έχει στο έγγρ. 5402/04 DEVGEN 9 SOC 21

CODEC 66,

− να λάβει υπό σηµείωση τη δήλωση του σκεπτικού του Συµβουλίου ως έχει στην

Προσθήκη 1 στο έγγρ. 5402/04 DEVGEN 9 SOC 21 CODEC 66.

Η κοινή θέση θα υποβληθεί αµέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µαζί µε τη δήλωση του

σκεπτικού του Συµβουλίου.

                              

                                                
4 Έγγρ. 5350/04 DEVGEN 8 SOC 19 CODEC 61
5 Έγγρ. 5888/04 DEVGEN 25
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 23.2.2004 
COM(2004) 131 τελικό 

2003/0176 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προαγωγή της ισότητας 

των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη 
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2003/0176 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προαγωγή της ισότητας 

των φύλων στη συνεργασία για την ανάπτυξη 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003)465 τελικό – 2003/0176COD): 

30 Ιουλίου 2003. 

Ηµεροµηνία διατύπωσης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σε πρώτη ανάγνωση: 

18 ∆εκεµβρίου 2003. 

Ηµεροµηνία πολιτικής συµφωνίας του Συµβουλίου (µε οµοφωνία): 26 Ιανουάριος 2004. 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 19 Φεβρουάριος 2004. 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι η αντικατάσταση του κανονισµού (EΚ αριθ. 2836/98) του 
Συµβουλίου για την ένταξη των θεµάτων φύλου στη συνεργασία για την ανάπτυξη, η ισχύς 
του οποίου έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Η πρόταση της Επιτροπής συνδέεται στενά µε 
τους πολιτικούς στόχους του Προγράµµατος ∆ράσης της Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης 
για τις γυναίκες και το στόχο της ∆ιάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για τη Χιλιετία, και ενισχύει 
τη στρατηγική στον τοµέα των φύλων µε την υποστήριξη ειδικών δράσεων για την ενίσχυση 
του ρόλου των γυναικών. 

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1. Εξέταση των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη 
ανάγνωση 

Στη σύνοδο ολοµέλειας της 17ης ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα 
αποδεχόταν όλες τις τροπολογίες µε εξαίρεση µία (τροπολογία 21 στο άρθρο 11 παράγραφος 
1), δεδοµένου ότι ενίσχυαν και αποσαφήνιζαν το κείµενο του κανονισµού χωρίς να 
µεταβάλλουν τους κύριους στόχους. Από τις αρχές Ιανουαρίου, η Επιτροπή ενηµέρωσε 
προφορικά το Συµβούλιο για τη θέση της επί των τροπολογιών του ΕΚ και δήλωσε ότι η 
πρότασή της πρέπει στο εξής να εξεταστεί όπως τροποποιήθηκε. 
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3.1.1. Τροπολογίες που έγιναν πλήρως αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Τροπολογία 1 - αιτιολογική σκέψη 2 (νέα): τονίζει το τρέχον επίπεδο φοίτησης των 
κοριτσιών στα σχολεία. 

Τροπολογία 2 - αιτιολογική σκέψη 13: υπογραµµίζει το ρόλο των φύλων ως οριζόντιο ζήτηµα 
από χρηµατοδοτική άποψη. 

Τροπολογία 3 - άρθρο 3: διευρύνει τις διεθνείς αναφορές στη Σύµβαση για την εξάλειψη κάθε 
µορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και στην Τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις 
γυναίκες που πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο. 

Τροπολογία 4 - άρθρο 3 στοιχείο α): υπογραµµίζει την έννοια «όλων των ηλικιών» στην 
ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων. 

Τροπολογία 5 - άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α): διευρύνει τον κατάλογο των έργων που 
πρέπει να υποστηριχθούν. Οι τοµείς προώθησης είναι η υγεία, η κατάρτιση (επιπλέον της 
εκπαίδευσης), η πρόσβαση σε οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες, η απασχόληση 
και οι υποδοµές και η συµµετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψεως πολιτικών 
αποφάσεων. 

Τροπολογία 6 - άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β): ενισχύει το αναλυτικό πλαίσιο του 
κανονισµού. 

Τροπολογία 7 - άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ): προστίθεται η διάσταση των δικτύων 
εταίρων. 

Τροπολογία 8 - άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ): υπογραµµίζεται ο ρόλος των εταίρων στις 
συµµετέχουσες χώρες. 

Τροπολογία 9 - άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β): εισάγεται η εκπαίδευση και η κοινωνία 
της πληροφορίας στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας. 

Τροπολογία 10 - άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β): αποσαφηνίζεται ο ρόλος των δαπανών 
λειτουργίας. 

Τροπολογία 11 - άρθρο 5 στοιχείο β): ενισχύεται ο ρόλος των στρατηγικών εταιρικών 
σχέσεων. 

Τροπολογία 12 - άρθρο 5 στοιχείο ε): εισάγεται µια σειρά πολιτικών για την προαγωγή 
συνεργιών, ειδικότερα, τα προγράµµατα HIV/AIDS, τα µέτρα για την καταπολέµηση της 
βίας, η κατάρτιση των γυναικών όλων των ηλικιών, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η πρόληψη 
των συγκρούσεων, ο εκδηµοκρατισµός και η συµµετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 

Τροπολογία 13 - άρθρο 5 στοιχείο στ) (νέο): εστιάζεται στη σχέση της διάστασης του φύλου 
µε τους έξι αναπτυξιακούς τοµείς προτεραιότητας. 

Τροπολογία 14 - άρθρο 5 στοιχείο ζ) (νέο): ενισχύονται οι δεσµοί µε την εκπαίδευση. 

Τροπολογία 15 - άρθρο 6 παράγραφος 3 (νέα): υπογραµµίζεται η σηµασία των δαπανών 
λειτουργίας σε σχέση µε τις διοικητικές δαπάνες. 
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Τροπολογία 16 - άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) (παλαιό): διαγράφεται περιττό εδάφιο. 

Τροπολογία 17 - άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) (νέα): υπογραµµίζεται ο ρόλος των 
βασικών οργανώσεων και των ενώσεων γυναικών. 

Τροπολογία 18 - άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (νέο): δηµιουργείται σχέση µεταξύ της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα και της ισότητας των φύλων. 

Τροπολογία 20 - άρθρο 10 παράγραφος 3 (νέα): προτείνει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
εµπειρίες των διαφόρων µερών στον τοµέα της ισότητας των φύλων. 

Τροπολογία 23 - άρθρο 10 παράγραφος 2: προτείνει στην Επιτροπή να διοργανώνει τακτικά 
συζητήσεις σχετικά µε την ισότητα των φύλων κατά τις συνεδριάσεις µε τα κράτη µέλη και 
τις χώρες εταίρους. 

3.1.2. Τροπολογίες που δεν περιλαµβάνονται στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 21 του Κοινοβουλίου στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεν περιλαµβάνεται στην 
κοινή θέση. Με την τροπολογία ζητείται αύξηση σε 11 εκατ. ευρώ της συνολικής 
προβλεπόµενης χρηµατοδότησης των 9 εκατ. ευρώ για 3 έτη (όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή). Ο προτεινόµενος κανονισµός αναµένεται να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στη 
συγκέντρωση άλλων πόρων για την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στη συνεργασία 
για την ανάπτυξη. Σ’ αυτή την προοπτική, δεν αιτιολογείται η αύξηση του προϋπολογισµού 
κατά 2 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι. Η 
Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί αυτή την τροπολογία. 

3.2 Κοινή θέση του Συµβουλίου 

Το κείµενο της κοινής θέσης επαναλαµβάνει πιστά τη θέση της Επιτροπής. Είναι αποδεκτό 
από την Επιτροπή εφόσον ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την ουσία της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής και λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο και 
έγιναν πλήρως αποδεκτές από την Επιτροπή. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης αποτελεί καλή βάση για κανονισµό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Εποµένως, η προτεινόµενη κοινή θέση είναι αποδεκτή για την Επιτροπή. 


