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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:

1. υπενθυμίζει ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη στόχο της 
Κοινότητας· για το λόγο αυτό επαναλαμβάνει το αίτημα για συνεκτίμηση της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη να ενσωματωθεί η 
προοπτική της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα της 
δημοσιονομικής διαδικασίας μέσω της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό·

2. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι ουδέτερος ως προς τη διάσταση του  
φύλου και έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και στους άνδρες· για το λόγο αυτό 
επαναλαμβάνει το αίτημά του να περιλαμβάνονται σε όλες τις αποτιμήσεις του αντίκτυπου 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους άνδρες και στις γυναίκες·

3. επιδοκιμάζει την αύξηση των πιστώσεων για το πρόγραμμα που έχει ως στόχο την 
καταπολέμηση της βίας - Daphne III· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός για την 
επταετή περίοδο διάρκειας του προγράμματος πρέπει να κατανέμεται ισότιμα· προς τούτο 
προτείνει αναλογική αύξηση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2008·

4. υπενθυμίζει ότι ο τομέας 5 του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS1 που αφορά την "ισότητα των φύλων" έλαβε πολύ 
λιγότερο του 12% του συνολικού προϋπολογισμού για το πρόγραμμα το 2007· σημειώνει 
ότι ο εν λόγω τομέας δεν έχει ακόμη φθάσει το 12% του συνολικού προϋπολογισμού για 
το πρόγραμμα το 2008· για το λόγο αυτό, ζητεί αύξηση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού που προορίζονται για τον τομέα 5·

5. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί στήριξη σε δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τομέα 5 του προγράμματος PROGRESS, 
ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτυχείς επιδόσεις 
του κατά τα προηγούμενα έτη·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για να καταστεί 
δυνατή η επιτυχής έναρξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των 
Φύλων·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η ισόρροπη κατανομή των δαπανών για το 
Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του 
φύλου.

  
1 Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006 
(ΕΕ 2006 L 315, σελ. 1).


