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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:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την προοπτική της προσχώρησης των νέων κρατών μελών 
στην ΕΕ, η Επιτροπή, με την απόφασή της της 27ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την 
ετήσια πολιτική στρατηγική, αναγνώρισε ως κεντρική προτεραιότητα, στο πλαίσιο της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού 2003, τη διευρυμένη Ευρώπη και ως στενά συνδεόμενες 
προτεραιότητες την ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και μια βιώσιμη και 
αλληλέγγυα οικονομία,

1. συμμερίζεται τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό 2003, 
δεδομένου ότι η διεύρυνση και η προετοιμασία της διαχείρισής της έπρεπε να θεωρηθούν 
ως απόλυτες προτεραιότητες της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδει, υπό το φως 
των στόχων των συνόδων κορυφής της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης, στην ανάγκη να 
αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της διευρυμένης ΕΕ, 
προκειμένου να υποστηριχθεί κυρίως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών 
στις νέες χώρες, καθώς και στην ανάγκη να καθοριστούν τα αντίστοιχα δημοσιονομικά 
μέσα, κατά το σχεδιασμό του προϋπολογισμού· 

2. υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή τη 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και οριζόντιο 
στόχο όλων των κοινοτικών δράσεων και πολιτικών·  επαναλαμβάνει το αίτημά του η 
ισότητα των φύλων να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ως μόνιμος πρωταρχικός στόχος κατά 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της 
ισότητας των φύλων στην κατάρτιση του προϋπολογισμού· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην εκτέλεση 
του προϋπολογισμού 2003 ως προς τους στόχους και την περίοδο προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, πράγμα που μεταφράζεται σε αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης 
των πληρωμών (89%) σαφώς ανώτερη αυτής που είχε επιτευχθεί το 2002 (71%)· επισύρει 
ιδίως την προσοχή στην έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις δράσεις προαγωγής της 
ισότητας των φύλων που έλαβαν συνδρομή από τα ταμεία και καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει το ταχύτερο για να διορθωθεί η κατάσταση·

4. λαμβάνει ως αφετηρία το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των πόρων του προϋπολογισμού 
έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και τους άνδρες, λόγω των ανισοτήτων που 
εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των φύλων· επισημαίνει ότι τα δημοσιονομικά 
στοιχεία για το οικονομικό έτος 2003 δεν παρέχουν καθόλου πληροφορίες σχετικά με το 
μέγεθος και τα αποτελέσματα των κονδυλίων που διατίθενται για δράσεις προαγωγής της 
ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της προοπτικής του φύλου ("gender mainstreaming"), 
και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει χωρίς αναβολή στο Κοινοβούλιο τις σχετικές 
πληροφορίες.


