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Εισηγητής: Lissy Gröner



PE418.106v01-00 2/3 PA\760013EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\760013EL.doc 3/3 PE418.106v01-00

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. έχοντας υπόψη ότι το 2007 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους και ότι 
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ποικίλες μορφές διάκρισης με τις οποίες έρχονται συχνά 
αντιμέτωπες οι γυναίκες, 

B. έχοντας υπόψη ότι, λόγω των συνεχιζόμενων ανισοτήτων που χωρίζουν τα δύο φύλα, η 
χρησιμοποίηση των πόρων του προϋπολογισμού έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε 
γυναίκες και άνδρες,

1. τονίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, η προαγωγή της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και είναι ένας 
στόχος που αφορά το πλήρες φάσμα των κοινοτικών δραστηριοτήτων και πολιτικών·

2. απευθύνει εκ νέου στην Επιτροπή το αίτημά του να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της 
ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους τομείς ως πρωταρχικός στόχος στο 
δημοσιονομικό προγραμματισμό, σύμφωνα με την αρχή της συνεκτίμησης της ισότητας 
των φύλων στον προϋπολογισμό, όπως ζήτησε στο ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2003 
και εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση που σημειώνεται σχετικά με την μελέτη 
σκοπιμότητας της Επιτροπής επί του θέματος·

3. Εκφράζει τη λύπη του διότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007  δεν περιέχει κανένα στοιχείο όσον αφορά την 
επιτυχή συνεισφορά ή όχι του προϋπολογισμού στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

4. προτείνει να συμπεριλάβει το Ελεγκτικό Συνέδριο την παράμετρο της ισότητας των 
φύλων στην ετήσια έκθεση και στις ειδικές εκθέσεις του, με έμφαση στις πληροφορίες 
για τις πολιτικές σχετικά με την διάσταση της ισότητας των ευκαιριών και στη 
διαθεσιμότητα στοιχείων που έχουν σχέση με το φύλο.
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