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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Προσωρινή 
επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 
2007-2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 
(CΟΜ (2004)0487)1,

-  έχοντας υπόψη τη με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2004 γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας  των Φύλων σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Η οικοδόμηση 
του κοινού μας μέλλοντος - πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της 
διευρυμένης Ένωσης 2007-2013"(CΟΜ(2004)2001),

- έχοντας υπόψη τα έγγραφα εργασίας της Προσωρινής επιτροπής για τις πολιτικές 
προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013, ιδιαίτερα δε 
το έγγραφο εργασίας αριθ. 8, με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2004, με τίτλο "Ατζέντα 
Κοινωνικής Πολιτικής",

1. επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που προτείνει η Επιτροπή στο αποκαλούμενο πακέτο Πρόντι 
για τα κοινωνικά ζητήματα, την ισότητα και την απασχόληση  δεν παρουσιάζουν κάποια 
ουσιαστική αύξηση σε σχέση με το τελευταίο δημοσιονομικό πλαίσιο και τούτο παρά την 
επιδείνωση των ανισοτήτων στην διευρυμένη ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη 20 
εκατομμυρίων ανέργων, την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που πλήττουν 
περίπου 70 εκατομμύρια άτομα και τούτο καθ' ην στιγμή το σύνολο του κεφαλαίου του 
προϋπολογισμού που αφορά την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρησιακό πνεύμα 
αυξήθηκε, κατά μέσον όρο, κατά 115%·

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι για την περίοδο 2007/2013 προβλέπονται για την 
Κοινωνική Ατζέντα μόλις 1345 εκατ. ευρώ, σε τιμές 2004,  δηλαδή μόνο το 6,5% επί του 
συνολικού ποσού των 20.405 εκατομμυρίων που διατέθηκε στο δημοσιονομικό κεφάλαιο 
"Ανταγωνιστικότητα, επιχειρησιακό πνεύμα και κοινωνική ατζέντα"· τούτο καθιστά 
αδύνατη την αύξηση της κοινωνικής συνοχής και δυσχερέστερη τη δημιουργία θέσεων με 
δικαιώματα, κάτι που αποβαίνει, κυρίως, εις βάρος των γυναικών· 

3.   δεν έχει αντίρρηση για τη δημιουργία ενός ενιαίου μέσου για τα κοινωνικά ζητήματα -  
Progress -, υποστηρίζει όμως ότι είναι ανάγκη να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών στα διάφορα προγράμματα και να 
γίνει σαφής καταμερισμός των ενεργειών που έχουν σχέση με την ισότητα και την 
πολιτική κατά των διακρίσεων και που στοχεύουν κυρίως στην προώθηση των 
δικαιωμάτων και τη συμμετοχή των γυναικών, μέσω της δημιουργίας ενός προγράμματος 

  
1 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ
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του τύπου "Φύλο 2013" καθώς και να διατεθούν και νέες πιστώσεις για το μελλοντικό 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

4. ζητεί από την Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνέχιση, μετά το 2008, 
του προγράμματος Δάφνη ΙΙ και σχετικά με τη χρηματοδότησή του για το 2007 και το 
2008, που δεν πρέπει να γίνει με κονδύλια που προορίζοντο για άλλους σκοπούς·

5. υπενθυμίζει ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να είναι διαγώνια σε άλλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στους βασικούς τομείς δαπανών, όπως τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

6. υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής υπέρ της επταετούς περιόδου προγραμματισμού για 
τις δημοσιονομικές προοπτικές και απορρίπτει τη στρατηγική αυτών που επιθυμούν να 
περιορίσουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό στο 1% του κοινοτικού ΑΕΠ·

7. προτείνει την εισαγωγή ενός νέου στόχου, σχετικού με τους ανθρώπινους πόρους, στο 
πλαίσιο του στόχου 1 των Διαρθρωτικών Ταμείων, που θα προστεθεί στον σημερινό 
δείκτη και που θα περιλαμβάνει τις περιοχές όπου ο μέσος όρος του πληθυσμού με 
ανώτερη εκπαίδευση είναι κάτω του 75% του μέσου κοινοτικού όρου·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συνδέσμου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου και των ΕΠΔ (Εθνικά Προγράμματα Δράσης) για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, ώστε να εξασφαλισθεί η επαρκής χρηματοδότησή τους.


