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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

- έχοντας υπόψη τη μελέτη για αποτίμηση της σκοπιμότητας και των εναλλακτικών δυνατοτήτων για
τη θέσπιση στοιχείων συνεκτίμησης του παράγοντα φύλο στον προϋπολογισμό στη διεργασία 
κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ1

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών συνεχίζουν πάντοτε να υπάρχουν 
και ότι για να εξαλειφθούν οι αδικαιολόγητες ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στοχοθετημένα 
στον παράγοντα φύλο ειδικά κονδύλια είναι αναπόφευκτα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα για σαφή διάκριση των δαπανών που σχετίζονται με τον 
παράγοντα φύλο θα βοηθούσε την περαιτέρω προώθηση της ισότητας των φύλων,

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι δυνάμει του άρθρου 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ η 
προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και πρέπει να τηρείται σε όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά συνέπεια πρέπει 
και να είναι ανιχνεύσιμη στη διαδικασία απαλλαγής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

2. εκφράζει τη λύπη του, διότι η συνεκτίμηση του παράγοντα φύλο στον προϋπολογισμό παραμένει 
ακόμη χωρίς υλοποίηση· επαναδιατυπώνει κατά συνέπειαν το αίτημά του να λάβει η Επιτροπή 
περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η ένταξη του παράγοντα φύλο στον κύριο κορμό του 
σχεδιασμού του προϋπολογισμού θα καταστεί πραγματικότητα·

3. χαιρετίζει τη μελέτη σκοπιμότητας της συνεκτίμησης του παράγοντα φύλο στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού την οποία εκπόνησε η Επιτροπή και καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη 
διεργασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη τους τη μελέτη κατά 
την κατάρτιση, την υλοποίηση ή τον λογιστικό έλεγχο του προϋπολογισμού·

4. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να υπάρξουν δεδομένα που αφορούν 
τον παράγοντα φύλο τα οποία να μπορούν να περιληφθούν στις εκθέσεις με θέμα την απαλλαγή για 
τον προϋπολογισμό καθόσον τα πολύ περιορισμένα δεδομένα που διατίθενται μέχρι τούδε δεν 
επιτρέπουν αρμόζουσα επισκόπηση της κατάστασης·

5. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αφιερώσει χωριστό τμήμα για τις πτυχές ισότητας των φύλων 
εντός των εκθέσεων για την απαλλαγή τις οποίες εκπονεί

6. χαιρετίζει το ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης για το διάστημα 2007-2013 έχουν απλουστευθεί, 
εκφράζει όμως τη λύπη του διότι παρά την ως άνω βελτίωση το 2008 μεγάλος αριθμός επιστροφών 
δαπανών για έργα στον τομέα της συνοχής (στον οποίον ανήκουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και η ισότητα των φύλων) εμφάνισαν και πάλι σφάλματα. ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.

                                               
1 Επιτροπή, ΓΔ Προϋπολογισμού, Ειδική σύμβαση ABAC 132007, Δυνάμει της σύμβασης πλαίσιο 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, Τελική έκθεση, Μάιος 2008 A
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