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 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Ιουλίου 2004, η  Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων όρισε συντάκτρια γνωµοδότησης την Lissy Gröner. 

Κατά τη συνεδρίασή της/τις συνεδριάσεις της στις ... και ..., η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο 
γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις µε ... 
ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχή(ές)/οµόφωνα. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές ... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την 
προεδρία), ... (αντιπρόεδρος), ... (αντιπρόεδρος), Lissy Gröner (Συντάκτρια γνωµοδότησης), 
..., ... (αναπλ. ...), ... (αναπλ. ... σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), 
... και ... . 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισµών, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσµατός της τα ακόλουθα στοιχεία: 

Γενική εισαγωγή: 

1. Η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρακολούθησε στο 
µέτρο του δυνατού τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισµού του 2005 λαµβανοµένου 
υπόψη του γεγονότος ότι το 2004 υπήρξε το έτος της µεγαλύτερης διεύρυνσης που έχει 
γίνει ποτέ στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρόνως έτος ευρωπαϊκών 
εκλογών. 

2. Η επιτροπή προσπάθησε να ακολουθήσει τις αρχές της Συνθήκης του Άµστερνταµ και 
εξέτασε ένα ευρύ φάσµα των κοινοτικών πολιτικών και µέτρων από την άποψη των ίσων 
ευκαιριών και της προστασίας των δικαιωµάτων των γυναικών. Η ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου δεν αφορά, από αυτή την άποψη, αποκλειστικώς και µόνον τα 
µέτρα που καθορίζονται ειδικά για τους σκοπούς της προώθησης των ίσων ευκαιριών, 
αλλά καλύπτει επίσης την προάσπιση της θέσης και των δικαιωµάτων των γυναικών στο 
πλαίσιο του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισµού. Σε ό,τι λοιπόν αφορά το 
συγκεκριµένο αυτό θέµα, η επιτροπή παρατηρεί µε λύπη της ότι η πρακτική του 
καταλογισµού των κονδυλίων του προϋπολογισµού κατά φύλο παρέµεινε γράµµα κενό 
περιεχοµένου.  

3. Σε ό,τι αφορά την πτυχή του ελέγχου της εφαρµογής των πολιτικών που 
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της Κοινότητας, η επιτροπή µας υποστηρίζει 
στο ακέραιο τις προτάσεις για κονδύλια του προϋπολογισµού 2005 που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων στους τοµείς εκείνους που εξακολουθούν να 
υφίστανται ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών.   

4. Ενόψει του γεγονότος να έχουν ήδη εφαρµοσθεί παρεµφερείς στόχοι και στο πλαίσιο 
πολλών άλλων κονδυλίων του προϋπολογισµού κατά τα προηγούµενα έτη, όπως είχε 
προτείνει η Επιτροπή ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών, οι προτάσεις για 
τον προϋπολογισµό του 2005 αποσκοπούν κυρίως στη συµπλήρωση των 
προαναφερόµενων στόχων.  

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της ισότητας των 
φύλων συνιστά θεµελιώδη αρχή της ΕΕ και θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις 
κοινοτικές δράσεις και προγράµµατα. Συνεπώς, η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει τη 
συνεκτίµηση της ισότητας των φύλων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού και την 
εφαρµογή της ισορροπίας µεταξύ των φύλων στο πλαίσιο όλων των δαπανών σε όλους 
τους τοµείς πολιτικής της ΕΕ. 

6. Η Επιτροπή οφείλει να δηµιουργήσει αποτελεσµατικό σύστηµα αναφοράς το οποίο θα 
υποδεικνύει µε σαφήνεια την επίπτωση των διαφόρων κονδυλίων του προϋπολογισµού 
στους άνδρες και στις γυναίκες, τον τρόπο µε τον οποίο οι δαπάνες του προϋπολογισµού 
έλαβαν υπόψη την ισότητα των φύλων και τι έργα χρηµατοδοτήθηκαν µε σκοπό να την 
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επιτύχουν. Τούτο θα πρέπει να γίνεται ειδικά στο πλαίσιο των κονδυλίων εκείνων που 
προβλέπουν σαφώς δαπάνες για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και της 
προστασίας των δικαιωµάτων των γυναικών.  

Ειδικοί τοµείς: 

7. Οι δαπάνες διοικητικής διαχείρισης των κοινοτικών µέτρων για την επίτευξη της ισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαµβάνουν (άρθρο 04 01 04 05) δαπάνες σχετικά µε την 
τεχνική και διοικητική συνδροµή την οποία θα πρέπει να παράσχει η Επιτροπή και των 
φορέων εκτέλεσης που διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Ο κώδικας συµπεριφοράς περί 
σύστασης εκτελεστικού φορέα υποχρεώνει την Επιτροπή να ενηµερώνει το Κοινοβούλιο 
όταν σκοπεύει να συστήσει παρόµοιο φορέα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του 
προϋπολογισµού και µε σεβασµό προς την αρχή της διαφάνειας. Από όσα γνωρίζει το 
κοινοβούλιο, δεν έχει συσταθεί τέτοιος φορέας και, εποµένως, θα πρέπει να διαγραφεί η 
µνεία.  

8. Η εφαρµογή της Πλατφόρµας ∆ράσης του Πεκίνου και της στρατηγικής της Λισαβώνας 
απαιτούν µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων οικονοµικής 
φύσης. Οι γυναίκες αποτελούν τη µειοψηφία στις υψηλότερες βαθµίδες των εργοδοτικών 
οργανώσεων και στις θέσεις διοικητικής ευθύνης στις οργανώσεις  εργαζοµένων. Οι 
κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την προαγωγή των ίσων 
ευκαιριών µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Στον προϋπολογισµό δεν 
αντανακλώνται στρατηγικές και προγράµµατα θετικής δράσης που αποσκοπούν στην 
ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.   

9. Το τρέχον πρόγραµµα σχετικά µε την κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα των 
φύλων διαρκεί έως τις 31.12.2005. Συγχρόνως, εκπνέει επίσης το κοινοτικό πρόγραµµα 
δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να 
εκπονηθεί νέο πρόγραµµα για την ισότητα των φύλων για την µετά το 2005 χρονική 
περίοδο και να διασφαλισθεί η οµαλή συνέχιση της κοινοτικής δράσης σε αυτόν τον 
τοµέα. Θα πρέπει να καθιερωθεί νέο πρόγραµµα υπό την επιφύλαξη της δηµιουργίας 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων. 

10. Βάσει των συµπερασµάτων της υπουργικής συνάντησης της 7ης Μαΐου 2004 στο Λίµερικ 
και των αποτελεσµάτων του Συµβουλίου Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής 
Πολιτικής, Υγείας και Θεµάτων καταναλωτών στις 1-2 Ιουνίου 2004, απαιτείται η 
δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων. Προτείνεται ως εκ τούτου η 
πρόβλεψη νέου κονδυλίου στον προϋπολογισµό ώστε να προετοιµαστεί η σύσταση του 
Ινστιτούτου (04 05 04), το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το 
πρόγραµµα της κοινοτικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων.  

11. Η αρχή της εφαρµογής της ισότητας των φύλων στον τοµέα της πολιτικής πληροφόρησης 
της ΕΕ είναι ουσιαστικής σηµασίας προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης συµµετοχή των 
γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας. Ο γενικός αυτός στόχος θα πρέπει να 
συµπληρωθεί από ειδικές δαπάνες για τη βελτίωση της διάδοσης των πληροφοριών στους 
πολίτες.   

12. Η περιοχή του MEDA χαρακτηρίζεται από σοβαρές πολιτικές εντάσεις, µε συνεχή 
επιδείνωση της κατάστασης, ιδίως προς τα τέλη του 2004 και στις αρχές του 2005. Πρέπει 
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να εξασφαλισθεί η συµµετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση των 
διενέξεων, στις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις, στη συµφιλίωση και στην 
ανασυγκρότηση µε σκοπό την ανάπτυξη, τη διατήρηση της ειρήνης και τον 
εκδηµοκρατισµό της περιοχής του MEDA. 

13. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης, οι 
γυναίκες καλούνται να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην οικοδόµηση και διατήρηση της 
ειρήνης. Η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ σε χώρες κατεστραµµένες από τις ένοπλες 
αντιπαραθέσεις και τον πόλεµο, όπως το τα δυτικά Βαλκάνια, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, 
θα πρέπει να εξαρτάται σαφώς από τη δέσµευσή τους να ενθαρρύνουν αυτό το ρόλο. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο πόλεµος και οι συγκρούσεις πλήττουν 
δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια και ότι η βία είναι ακραίας µορφής και 
εκτεταµένη.  

14. Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΕΕ-
Τουρκίας, οι δε πιστώσεις της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία (άρθρο 22 02 04 
01) έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Ειδικότερα, και ενόψει της απόφασης που θα κληθεί να 
λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο 2004, έχει κρίσιµη σηµασία το να  
υποστηριχθεί η Τουρκία ώστε να βελτιώσει περαιτέρω την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, ιδίως των γυναικών, και να της ζητηθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης. Η τακτική έκθεση της Επιτροπής του 2003 σχετικά µε την πρόοδο προς την 
ένταξη της Τουρκίας όριζε ότι η προστασία των δικαιωµάτων των γυναικών είναι 
ανεπαρκής και ότι ασκείται έντονη βία εις βάρος των γυναικών.   

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

