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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Φεβρουάριο του 2004, η Επιτροπή ενέκρινε, αφενός, την πρότασή της για τις 
δημοσιονομικές προοπτικές της διευρυμένης Ένωσης για την περίοδο 2007-2012 και, 
αφετέρου, την τρίτη έκθεση για τη συνοχή. 

Η έκθεση για τη συνοχή κατέληξε στο συμπέρασμα πως η διεύρυνση αποτελεί πρωτοφανή 
πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική συνοχή της Ένωσης, δεδομένου ότι 
είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει το χάσμα της οικονομικής ανάπτυξης, να μετατοπισθεί από 
γεωγραφική άποψη το πρόβλημα των ανισοτήτων προς ανατολάς και να επιδεινωθεί η 
κατάσταση της απασχόλησης.

Το σύνολο της Ένωσης αντιμετωπίζει προκλήσεις που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από την 
επιτάχυνση της οικονομικής αναδιάρθρωσης, την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης, τη 
γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την τρίτη έκθεση για τη συνοχή, η πολιτική συνοχής της Ένωσης αναμένεται ότι 
θα δώσει λύση στις προκλήσεις αυτές ολοκληρώνοντας του στόχους της ατζέντας της 
Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, την 
αυξημένη παραγωγικότητα και για μια ενισχυμένη κοινωνική συνοχή και προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Ο νέος κανονισμός του Συμβουλίου "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής" 
εντάσσεται στο πλαίσιο των πέντε προτάσεων που αφορούν τους πέντε νέους κανονισμούς με 
στόχο τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013.

Ο γενικός κανονισμός καθορίζει κοινούς κανόνες, ρυθμίσεις και αρχές που θα εφαρμόζονται 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. 

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, στόχος της οποίας είναι η απλοποίηση της διαχείρισης των 
διαρθρωτικών ταμείων, παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες, μεταξύ των οποίων τη 
συγκέντρωση των προγραμμάτων γύρω από τους τρεις άξονες "σύγκλιση", "περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" και "εδαφική συνεργασία" και άλλες μείζονες αλλαγές, 
μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση, στο μέτρο του δυνατού, των προγραμμάτων συνοχής 
από ένα ενιαίο ταμείο.  

Οι υποχρεώσεις που ορίζει η Συνθήκη όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, 
που προβλέπουν την ενσωμάτωση της διάστασης των ίσων ευκαιριών σε όλες τις κοινοτικές 
δράσεις και πολιτικές και την έγκριση ειδικών μέτρων για τις γυναίκες, είχαν ήδη μεταφερθεί 
στους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2000-2006. 

Εξάλλου, ο παλιός γενικός κανονισμός αριθ. 1260/1999 για τα διαρθρωτικά ταμεία είχε 
αναγάγει τις ίσες ευκαιρίες σε κύριο στόχο της δράσης των ταμείων. 

Μολονότι είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι οι θεμελιώδεις αυτές διατάξεις για τις ίσες 
ευκαιρίες γυναικών και ανδρών περιλαμβάνονται στους νέους κανονισμούς για τα 
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διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-2013, καθώς και στο γενικό κανονισμό για τα 
ταμεία, η αρχή της εξάλειψης των κάθε μορφής διακρίσεων, ιδίως αυτών έναντι των ατόμων 
με αναπηρία, καθώς και ο στόχος της κοινωνικής ένταξης δεν περιλαμβάνονται στο γενικό 
κανονισμό ως  πρωταρχικοί στόχοι της Κοινότητας. 

Μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εξακολουθεί να 
διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην υλοποίηση του στόχου των ίσων ευκαιριών. Ωστόσο, ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να επεκταθεί και στα άλλα ταμεία διότι εξακολουθούν να υπάρχουν 
ανισότητες στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ανάπτυξης της υπαίθρου, 
της αλιείας κλπ.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τα αιτήματα που 
αφορούν τον αποκλεισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ίσων ευκαιριών από τον κατάλογο των εταίρων που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 και επιμένει ότι όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθούν οι 
οργανισμοί αυτοί, αλλά και να επεκταθεί ο κατάλογος στους οργανισμούς που είναι ενεργοί 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Δικαίως, εξάλλου, δημιουργούνται ερωτηματικά για την απουσία, από την πρόταση της 
Επιτροπής, μνείας σχετικά με την ανάγκη ισόρροπης σύνθεσης της επιτροπής 
παρακολούθησης μεταξύ γυναικών και ανδρών, ενώ ο κανονισμός 1260/1999 προέβλεπε ήδη 
το σημαντικό αυτό κανόνα στο άρθρο 35.

Επιπλέον, τα ταμεία θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές δυσκολίες 
οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως τις οποίες αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις αστικές 
περιοχές.

Η διαφάνεια στην παρέμβαση των ταμείων αποτελεί θεμελιώδη αρχή η τήρηση της οποίας 
πρέπει να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Πρόκειται για βασικό μέσον ελέγχου του 
προορισμού των πόρων και διακρίβωσης της σωστής χρήσης τους σε σχέση με τους στόχους 
των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Ουσιαστική σημασία προκειμένου να εντοπίζεται πού θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος έχει η 
αναφορά, στην αξιολόγηση των ταμείων, της προόδου που έχει επιτελεσθεί στον τομέα της 
προώθησης των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της κοινωνικής ένταξης. 

Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη στατιστικών στοιχείων 
και δεικτών ανά φύλο προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού και να καταστεί εφικτή η καλύτερη αξιολόγηση των δράσεων που 
χρηματοδοτούν τα ταμεία.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
συστάσεις:

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που ενέκρινε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων στις 31 Μαρτίου 2004 σχετικά με την τρίτη έκθεση για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδίως δε το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 20031 σχετικά με τους στόχους της 
ισότητας ευκαιριών γυναικών και ανδρών κατά τη χρησιμοποίηση των Διαρθρωτικών 
Ταμείων,

1. αντίκειται σε κάθε αποδυνάμωση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως περιγράφεται 
στην πρόταση και ζητεί τη διατήρηση του καταλόγου των σχετικών οργανισμών, 
περιλαμβανομένων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·

2. ζητεί να περιληφθούν επίσης στον κατάλογο των εταίρων που προβλέπονται στην 
πρόταση κανονισμού οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής 
ένταξης και της καταπολέμησης των διακρίσεων· 

3. τονίζει ότι απαιτείται η συστηματική εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των ταμείων, καθώς 
και στη θέσπιση ειδικών χρηματοδοτήσεων·

4. ζητεί η αρχή της εξάλειψης των κάθε μορφής διακρίσεων, περιλαμβανομένων των 
διακρίσεων λόγω φύλου, και η κοινωνική ένταξη, ιδίως των μειονεκτούντων ατόμων, να 
ενσωματωθούν σε όλα τα ταμεία καθώς και στους στρατηγικούς προσανατολισμούς της 
Κοινότητας·  

5. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην υλοποίηση του στόχου της ισότητας των φύλων 
και της καταπολέμησης των διακρίσεων στις πολιτικές που αφορούν τις υποδομές, τις 
μεταφορές, το περιβάλλον, την περιφερειακή, τοπική, αγροτική και αστική ανάπτυξη, τη 
γεωργία και την αλιεία·

6. ζητεί τα κονδύλια που αποδεσμεύονται για τις πολιτικές κατάρτισης, ιδίως αυτές που 
σχετίζονται με τις οικονομικές αλλαγές των περιοχών, τα προβλήματα των αστικών 
οικισμών ή τις εξελίξεις του κόσμου της υπαίθρου, να ευεργετούν περισσότερο τις 
γυναίκες και τα μειονεκτούντα άτομα·

7. ζητεί οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία να στηρίζουν την ανάπτυξη 
μέτρων για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων οικονομικής ή κοινωνικής 

  
1 ΕΕ C 61 E, 10.3.2004, σ. 370.
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φύσεως που πλήττουν τις γυναίκες των αστικών περιοχών·   

8. ζητεί να περιληφθεί, μεταξύ των θεματικών και εδαφικών προτεραιοτήτων στη 
στρατηγική πτυχή του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, μνεία στις 
αραιοκατοικημένες ή ορεινές περιοχές και προτείνει επίσης την ενσωμάτωση αναφοράς 
στις περιοχές με δημογραφικό πρόβλημα·

9. ζητεί να προβλέπει η πρόταση ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη σύνθεση 
των επιτροπών παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία1

·

10. ζητεί οι αξιολογήσεις των ταμείων να περιλαμβάνουν επίσης ενδείξεις σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και της καταπολέμησης των κάθε μορφής 
διακρίσεων· 

11. επιμένει ότι είναι σημαντική η ανάπτυξη στατιστικών στοιχείων και ποιοτικών και 
ποσοτικών δεικτών ανά φύλο, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, να καταστεί εφικτή η ορθή αξιολόγηση των δράσεων και να 
διευκολυνθεί η διάδοση των εμπειριών και των επιτυχών δράσεων που αφορούν την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, την κοινωνική ένταξη και την 
καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων· 

12. ζητεί να διασφαλίζεται η διαφάνεια της παρέμβασης των ταμείων ώστε να είναι δυνατή η 
καλύτερη παρακολούθηση της στοχοθέτησής του, κυρίως σε σχέση με την προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, και προτείνει ένα σοβαρό έλεγχο της τήρησης της απαίτησης 
αυτής και συγκεκριμένα την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση 
παραβίασής της·

13. καλεί την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να αποφασίσει την εφαρμογή του άρθρου 75, 
παράγραφος 3, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να περιλάβει τις 
συστάσεις της στην πρόταση ψηφίσματος.

  
1 ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ.1.
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