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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:

1. καλεί μετ'επιτάσεως την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος προς τη γενική εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό ("gender budgeting") ως ουσιαστικού μέσου 
για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών· επιδοκιμάζει την προθυμία της 
Επιτροπής να εφαρμόσει συστηματικά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
("gender mainstreaming") στη διαδικασία του προϋπολογισμού και αναμένει την μελέτη 
για τη σκοπιμότητα του "gender budgeting" στη διαδικασία του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

2. αποδοκιμάζει την προσέγγιση της Επιτροπής για αναδρομική χρηματοδότηση ("back-
loading") πολυετών προγραμμάτων και καλεί μετ'επιτάσεως την Επιτροπή να ορίσει 
επίπεδα αναλήψεως υποχρεώσεων σύμφωνα με το μέσο επίπεδο που προβλέπεται στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα:
 επισημαίνει ότι, αν και το 2009 οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για τον τομέα

5 "Ισότητα ανδρών και γυναικών" του προγράμματος PROGRESS (θέση 04 04 01 05) 
έφθασαν σε ποσοστό 12%, οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και 
πληρωμών για την περίοδο 2007-2009 κυμαίνονται μεταξύ 11,1% και 11,2%, 
επομένως κάτω του 12% που προβλεπόταν για τη χρηματοδότηση του τομέα 5· 
επιπλέον, οι συνολικές πιστώσεις για το πρόγραμμα PROGRESS ευρίσκονται σε 
επίπεδο χαμηλότερο του μέσου πολυετούς επιπέδου· για το λόγο αυτό, παροτρύνει την 
Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τα ποσά αυτά, ιδιαίτερα για τον τομέα 5, με την απόφαση
1672/2006/ΕΚ·

 παρατηρεί ότι το πρόγραμμα Daphne III (Καταπολέμηση της βίας, θέση 18 04 07) δεν 
αξιοποίησε πλήρως την αύξηση του προϋπολογισμού του και, για το λόγο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να αυξήσει τα επίπεδα των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων 
σύμφωνα με το μέσο επίπεδο του κονδυλίου που προβλέπεται για την εφαρμογή του 
πολυετούς προγράμματος (116.85 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007 - 2013, απόφαση
779/2007/ΕΚ)·

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αποτελεσματικότητας που επέδειξε η Επιτροπή 
όσον αφορά τον διορισμό του διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 
Φύλων, που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 της 20ής Δεκεμβρίου
2006· θεωρεί ότι ο βαθμός AD13 είναι επαρκής για τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου 
και ότι η απόδοση υψηλότερου βαθμού στη θέση του διευθυντή θα μπορούσε να θίξει 
περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες (με σταδιακή μείωση του ποσοστού γυναικών 
στις υψηλότερες θέσεις), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι ουδέτερο από την άποψη 
του φύλου· απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να αλλάξει τον βαθμό της θέσης αυτής 
από AD13 σε AD14.
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