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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:

Α. εκτιμώντας ότι το 2004 ήταν το έτος της διεύρυνσης και ότι κύρια προτεραιότητα του 
προϋπολογισμού ήταν να διευκολύνει με προορατικό τρόπο την διαδικασία ένταξης των 
δέκα νέων κρατών μελών,

1. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την χορήγηση απαλλαγής
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν παρέχει επαρκείς σημαντικές πληροφορίες
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός επέτυχε αυτόν τον στόχο, ιδίως 
όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών για τις γυναίκες στην διευρυμένη Ένωση·

2. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας υποδηλώνουν ότι 
ένα ευρύτατο φάσμα κοινοτικών πολιτικών και μέτρων πρέπει να εξετασθούν από την 
σκοπιά των ίσων ευκαιριών·

3. επαναλαμβάνει το αίτημα του προς την Επιτροπή, που διατύπωσε στο ψήφισμά του της 
3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο1

και εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την χορήγηση 
απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν του παρέχει την δυνατότητα να 
εκτιμήσει τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού από την άποψη του φύλου· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για την έλλειψη δημοσιονομικών δεδομένων όσον αφορά τις πιστώσεις 
που διατίθενται για την προαγωγή την ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των διαφόρων 
θέσεων του προϋπολογισμού·

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή το αίτημά του για παροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά 
με τις πολιτικές ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων· εκφράζει την λύπη 
του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν παρέσχε αυτήν την πληροφορία· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του για ενσωμάτωση ειδικών για κάθε φύλο δεδομένων στην έκθεση σχετικά με 
την χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

5. επικροτεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2004 
όσον αφορά το σύνολο των στόχων και την περίοδο προγραμματισμού για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, η οποία μεταφράζεται σε ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών της 
τάξης του 99%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ποσοστό που επιτεύχθηκε το 2003 (89%)·

6. σημειώνει το χαμηλό ποσοστό πληρωμών όσον αφορά το πρόγραμμα "Δάφνη", 
αποδέχεται όμως την εξήγηση της Επιτροπής όσον αφορά την διατήρηση υψηλών 
προτύπων ποιότητας για τα σχέδια που υποστηρίζει το πρόγραμμα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των 
προτάσεων και να αυξηθεί το ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών.
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