
PA\701395EL.doc PE398.711v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2007/2037(DEC)

8.1.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 
(SEC(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Tμήμα III, Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE398.711v01-00 2/4 PA\701395EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\701395EL.doc 3/4 PE398.711v01-00

EL

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 το 2006 ήταν το ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας των 
εργαζομένων, προκειμένου να συνειδητοποιηθεί ότι η κινητικότητα αποτελεί παράγοντα 
εδραίωσης μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, καθώς και έτος προετοιμασίας 
ενόψει του ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους,  

1. υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Κοινότητας και 
πρέπει να είναι σεβαστή σε όλες τις κοινοτικές δραστηριότητες· τονίζει περαιτέρω 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 αντίκτυπου που έχουν σε άνδρες και γυναίκες·

2. παρατηρεί με λύπη ότι η πρακτική της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται και επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, το 
αίτημά του που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με το 
gender budgeting1 - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισμών με γνώμονα το φύλο, να 
ληφθεί υπόψη η διάσταση της ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους τομείς ως 
πρωταρχικός στόχος στο δημοσιονομικό προγραμματισμό·

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του να συμπεριληφθούν στις εκθέσεις απαλλαγής για τον 
προϋπολογισμό πληροφορίες για τις πολιτικές σχετικά με τη διάσταση της ισότητας των 
ευκαιριών και δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν έχει προσκομίσει αυτές τις πληροφορίες·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2006 όσον 
αφορά όλους τους στόχους και την περίοδο προγραμματισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 
(ΕΚΤ), που μεταφράζεται σε ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 99%· 
ανησυχεί, ωστόσο, για την αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς 
εκκαθάριση και τον κίνδυνο άρσης της ανάληψης υποχρεώσεων για τις δαπάνες αυτές· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επανορθώσει την κατάσταση απλοποιώντας του 
κανόνες για την περίοδο 2007-2013 όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών στο 
ΕΚΤ και επεκτείνοντας την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης και του 
συστήματος ελέγχου (IACS) στο ΕΚΤ, δεδομένου ότι τα συστήματα ελέγχου στα κράτη 
μέλη είναι εν γένει αναποτελεσματικά ή μετρίως αποτελεσματικά· 

5. επισημαίνει με λύπη ότι δεν υπήρξε βελτίωση όσον αφορά την έλλειψη στοιχείων σχετικά 
με δραστηριότητες που προάγουν την ισότητα των φύλων και οι οποίες έχουν λάβει τη 
στήριξη του ΕΚΤ και καλεί και πάλι την Επιτροπή να φροντίσει για τη βελτίωση αυτής 
της κατάστασης·

                                               
1 ΕΕ C 74 E, 24.3.2004, σελ. 746.
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6. επισημαίνει ότι, μολονότι το ΕΚΤ υποστηρίζει τους στόχους 1, 2 και 3 παρέχοντας 
οικονομική συνδρομή για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και την προώθηση της ολοκλήρωσης στην αγορά εργασίας, είναι λυπηρό το 
γεγονός ότι η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL δεν διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας· δεδομένου ότι οι 
αρχές του προγράμματος EQUAL έχουν πλέον ενσωματωθεί στα κύρια προγράμματα του 
ΕΚΤ, εκτιμά ότι θα απαιτηθεί υπηρεσία παροχής βοήθειας στις ΜΚΟ, προκειμένου να 
μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους· 

7. επισημαίνει τα διαρκώς χαμηλά ποσοστά χρήσης των πληρωμών του προγράμματος 
Daphne και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να υπάρξει 
βελτίωση στο θέμα αυτό και να αποφευχθεί η άρση ανάληψης υποχρεώσεων για τις 
δαπάνες αυτές·

8. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προώθηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην κοινωνία της γνώσης και την αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, στην 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας και την απασχόληση των γυναικών στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.
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