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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:

1. τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· συνεπώς επαναλαμβάνει το αίτημά του για την υλοποίηση της 
πρόβλεψης στον προϋπολογισμό πιστώσεων για τη διάσταση του φύλου από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία της κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί 
συνεπώς το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων όπου χρειάζεται· 

2. εκφράζει λύπη διότι η ετήσια έκθεση δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ή οιεσδήποτε απαντήσεις από την Επιτροπή, όσον αφορά δαπάνες που 
σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών· 

3. σημειώνει τις πολυάριθμες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τις 
απαντήσεις της Επιτροπής στο κεφάλαιο της απασχόλησης και των κοινωνικών 
υποθέσεων, τον τομέα πολιτικής που πρωτίστως καλύπτει την ισότητα των φύλων· ζητεί 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες εάν οιεσδήποτε από 
τις παρατηρήσεις αφορούν δαπάνες που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων· 

4. επαναλαμβάνει την έκκληση του για περαιτέρω προσπάθειες για τη συγκέντρωση 
δεδομένων που αφορούν ειδικά την ισότητα των φύλων, τα οποία θα παράσχουν τη 
δυνατότητα για την κατάλληλη παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χορηγήσεις 
του προϋπολογισμού επηρεάζουν τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες γυναικών και 
ανδρών και τα οποία θα μπορούν να περιληφθούν στις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο παρέχει
την ευκαιρία για τη συγκέντρωση και εφαρμογή τέτοιου είδους δεδομένων και για την 
υλοποίηση της πρόβλεψης στον προϋπολογισμό πιστώσεων για τη διάσταση του φύλου 
ως εργαλείο για χρηστή διακυβέρνηση. 


