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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενικές παρατηρήσεις

1. σημειώνει ότι το 2006 είναι το τελευταίο έτος των Δημοσιονομικών Προοπτικών  2000 -
2006 και το τελευταίο έτος μιας σειράς μακροπρόθεσμων προγραμμάτων που θα πρέπει 
να εκτελεσθούν ταχέως και που θα πρέπει επίσης να συμβάλουν έμμεσα στην 
διαμόρφωση των νέων πολιτικών προσανατολισμών για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 
2007 - 2013·

2.. φρονεί ότι, παρά τις σημερινές δυσκολίες στην διαδικασία του προϋπολογισμού για το 
2006, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευθύνη της ΕΕ για μια πιο κοινωνική και 
ανταγωνιστική Ευρώπη και λυπάται για την έλλειψη φιλοδοξίας που επιδεικνύει η 
Επιτροπή εν προκειμένω·

3. παρατηρεί ότι, δυστυχώς, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί η πρακτική της συνεκτίμησης της 
ισότητας των φύλων στο προϋπολογισμό  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στην Συνθήκη του Άμστερνταμ, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων έχει εξετάσει μια σειρά κοινοτικών πολιτικών και μέτρων από την 
σκοπιά των ίσων ευκαιριών και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών· στο 
πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις κοινοτικές 
πολιτικές δεν θα πρέπει μόνο να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν 
στην προαγωγή των ίσων ευκαιριών, αλλά θα πρέπει επίσης να επεκταθεί στην 
περιφρούρηση της θέσης των γυναικών και των δικαιωμάτων τους σε όλα τα κονδύλια 
του προϋπολογισμού·

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος (2) της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της 
ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Κοινότητας που θα πρέπει να 
επιδιώκεται σε όλες τις δραστηριότητές της· τονίζει επιπλέον, ότι η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει την συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και ότι όλες οι δράσεις θα πρέπει να αξιολογούνται από την σκοπιά του 
διαφορετικού τους αντίκτυπου σε άνδρες και γυναίκες·

5. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων που να 
καθιστά εμφανείς τις επιπτώσεις διαφόρων κονδυλίων του προϋπολογισμού στους άνδρες 
και στις γυναίκες και να καταδεικνύει τόσο με ποιο τρόπο ελήφθη υπόψη η ισότητα των 
φύλων κατά τον καθορισμό των δαπανών του προϋπολογισμού όσο και ποια σχέδια έχουν 
χρηματοδοτηθεί για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλων, ιδίως για θέσεις του 
προϋπολογισμού στις οποίες προβλέπονται ειδικές δαπάνες για την προαγωγή της 
ισότητας των φύλων και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως οι θέσεις 
που αφορούν τους τομείς της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας·

6. επισημαίνει ότι, με δεδομένους τους παρεμφερείς στόχους που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο κονδυλίων του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, όπως προτείνει η Επιτροπή 
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Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, οι προτάσεις για τον 
προϋπολογισμό 2006 αποσκοπούν κυρίως στην επίτευξη αυτών των στόχων·

7. αναγνωρίζει ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού προτείνεται αύξηση για ορισμένα από τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν την ισότητα των φύλων και την προστασία 
των δικαιωμάτων των γυναικών, σύμφωνα με την θέση που έλαβε πέρυσι και αναμένει 
την έκθεση αξιολόγησης σχετικά με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα που θα δημοσιευθεί το 
2005·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την 
συγχώνευση προγραμμάτων, με την μορφή που προτείνεται σήμερα· απορρίπτει την ιδέα 
υπαγωγής του προγράμματος για την ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα PROGRESS και 
την ενσωμάτωση του ειδικού προγράμματος "Καταπολέμηση της βίας (Δάφνη) και 
πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο γενικό πρόγραμμα «Θεμελιώδη 
δικαιώματα και δικαιοσύνη» (COM(2005)0122)· φρονεί ότι η ενσωμάτωση πιο ειδικών 
προγραμμάτων σε ευρύτερα προγράμματα ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης τόσο των 
επιπτώσεων όσο και της ορατότητας των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών· στο μεταξύ, ζητεί να μην μειωθούν οι πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων και οδηγιών.

Ειδικοί τομείς

1. προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης του δεύτερου προγράμματος δράσης που 
αποσκοπεί στην καταπολέμηση της βίας εις βάρος των παιδιών, των εφήβων και των 
γυναικών, Δάφνη ΙΙ (θέση 18 04 01 02), ενόψει της ένταξης των νέων κρατών μελών· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα Δάφνη αποδείχθηκε αποτελεσματικό και σημαντικό 
εργαλείο για την καταπολέμηση της βίας, ότι όμως σε πολλές περιπτώσεις πιθανοί εταίροι 
από τα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και θα επωφελούνταν από πρόσθετη 
υποστήριξη· για τον λόγο αυτό, φρονεί ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση για την 
παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους δυνητικούς εταίρους σε αυτά τα νέα κράτη 
μέλη·

2. τονίζει την σπουδαιότητα της περαιτέρω ανάπτυξης επιτυχών μέτρων με στόχο την 
επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξής μέτρα: 
όσον αφορά το Λόμπι Ευρωπαίων Γυναικών (θέση 04 05 01), πιστεύει ότι τα σημερινά 
επίπεδα χρηματοδότησης δεν είναι επαρκή, λαμβανομένων υπόψη των νέων καθηκόντων 
που αντιμετωπίζει η οργάνωση στην διευρυμένη Ένωση των 25 κρατών μελών· όσον 
αφορά τις γυναικείες οργανώσεις (θέση 04 05 03), πιστεύει ότι τα σημερινά επίπεδα 
χρηματοδότησης δεν επαρκούν, λαμβανομένου υπόψη του αυξημένου αριθμού δυνητικών 
εταίρων στην διευρυμένη Ένωση και των ειδικών αναγκών τους· πιστεύει επιπλέον ότι θα 
πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση όσον αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες·

3. τονίζει την ανάγκη ανάληψης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, όπως ζητήθηκε στα Συμπεράσματα 
της Συμβουλίου των Υπουργών του Limerick της 7ης Μαΐου 2004 και στα Συμπεράσματα 
της Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Κατανάλωσης της 1-2
Ιουνίου 2005 και επιβεβαιώθηκε στα Συμπεράσματα της Συμβουλίου Απασχόλησης, 
Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Κατανάλωσης της 2-3 Ιουνίου 2005· προτείνει τη 
δημιουργία νέου κονδυλίου του προϋπολογισμού γι αυτόν τον σκοπό (04 05 04 "p.m.")·
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4. επισημαίνει ότι, ενώ η προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία αυξάνεται διαρκώς 
(άρθρο 22 02 04 01), έχει ζωτική σημασία να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της 
Τουρκίας για περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ιδιαίτερα της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και να απαιτηθεί η εκπλήρωση 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης· σημειώνει ότι στην Τακτική Έκθεση 2004 της Επιτροπής 
για την πρόοδο της Τουρκίας προς την προσχώρηση (COM(2004)0656) διατυπώνεται η 
άποψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην Τουρκία είναι ανεπαρκής 
και ότι η καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών παρουσιάζει μικρή πρόοδο· 
προτείνει να διατεθεί συγκεκριμένο ποσοστό πόρων για δράσεις και προγράμματα που θα 
βασίζονται σε ικανοποιητικά επίπεδα χρηματοδότησης και θα αποσκοπούν στη βελτίωση 
της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και 
ιδιαίτερα γι αυτά που εκτελούνται από κοινού με τις γυναικείες οργανώσεις στα κράτη 
μέλη·

5. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αντανακλά τις στρατηγικές που ορίστηκαν στο 
πλαίσιο της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και την Στρατηγική της Λισσαβώνας, ώστε 
να επιτευχθούν ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, 
αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα και 
αυξημένη πρόσβαση των γυναικών τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε δράσεις και 
προγράμματα που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία· είναι της γνώμης ότι τα 
επίπεδα χρηματοδότησης για τα σχετικά προγράμματα θα πρέπει να αυξηθούν και ότι ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό θα πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά για δράσεις που αποσκοπούν 
στην βελτίωση της ισότητας των φύλων σε αυτούς τους τομείς·

6. επισημαίνει ότι ουσιαστική προϋπόθεση για την διασφάλιση της συμμετοχής των 
γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας, είναι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των 
φύλων σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα κοινοτικής πολιτικής· φρονεί ότι ο στόχος αυτός 
θα πρέπει να συμπληρωθεί από ειδικές δαπάνες που να αποσκοπούν στην βελτίωση της 
διάδοσης των σχετικών πληροφοριών στους πολίτες·


