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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 την ειδική έκθεση αριθ. 17/2009 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με ενέργειες συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στον 
τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών, 

– 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 η προαναφερθείσα μελέτη σκοπιμότητας για τη συνεκτίμηση του 
παράγοντα φύλο στον προϋπολογισμό αναφέρει ότι η συνεκτίμηση στον προϋπολογισμό 
του παράγοντα φύλο μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
κατάρτισης του προϋπολογισμού από τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του 
προϋπολογισμού έως τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγησή του,

1. υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή ότι δυνάμει του άρθρου 8 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις 
δραστηριότητές της· συνεπώς, οι πτυχές σε σχέση με το φύλο πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού περιλαμβανομένων της 
προετοιμασίας, της εκτέλεσης και του λογιστικού ελέγχου του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή τις διαπιστώσεις και τις 
συστάσεις της προαναφερθείσας μελέτης σκοπιμότητας για τη συνεκτίμηση του 
παράγοντα φύλο στον προϋπολογισμό· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση αριθ. 17/2009 του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ενέργειες συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών και 
αναμένει κι άλλες ειδικές εκθέσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την εκτέλεση 
περαιτέρω δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων·

4. εκφράζει τη λύπη του για τις πολλές αδυναμίες που αποκάλυψε η ειδική έκθεση σε σχέση 
με τη θέσπιση των μέτρων και την επιλογή των σχεδίων που ελέγχθηκαν από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και για τις παραλείψεις όσον αφορά την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων· 

5. σημειώνει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεση σύμφωνα με τις 
οποίες συνιστά στο μέλλον τα επιχειρησιακά προγράμματα να καταρτίζονται με γνώμονα 

                                               
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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μια ανάλυση της αγοράς εργασίας και να καθιερωθεί στα κράτη μέλη ικανοποιητικά 
σχεδιασμένη και ορθά εφαρμοζόμενη διαδικασία επιλογής έργων·

6. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να λάβει υπόψη το σημείωμα της Επιτροπής στην Ετήσια 
Έκθεση για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, όσον αφορά τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού 4 και 13, δηλώνοντας ότι έχουν πολύ ευρύτερο πεδίο κάλυψης και 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πολιτική για την ισότητα των φύλων· 

7. εκφράζει τη λύπη του για τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ετήσια 
Έκθεση όσον αφορά αδικαιολόγητες πληρωμές στην εκτέλεση του σχεδίου Daphne II· 
προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και στο μέλλον να εξασφαλίσει 
τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος Daphne·

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις απαλλαγής για τον προϋπολογισμό πληροφορίες για 
τις πολιτικές σχετικά με τη διάσταση της ισότητας των ευκαιριών και δεδομένα 
κατανεμημένα ανά φύλο.


