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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

- s ohledem na studii, která má za cíl vyhodnotit proveditelnost a možnosti zavedení prvků 
zohledňujících rovnost pohlaví do rozpočtového procesu EU1,

A. vzhledem k tomu, že stále přetrvávají nerovnosti mezi ženami a muži a pro odstranění 
nespravedlivých nerovností mezi dvěma pohlavími jsou nevyhnutelné specifické položky 
týkající se rovnosti mužů a žen,

B. vzhledem k tomu, že možnost jasného rozlišení výdajů souvisejících s rovností mužů
a žen by napomohla další podpoře rovnosti pohlaví,

1. připomíná Komisi, že podle článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie je podpora 
rovnosti mezi muži a ženami základním principem Evropské unie a měla by se dodržovat 
při všech činnostech, a měla by se tedy projevit i při udělení absolutoria za plnění 
rozpočtu EU;

2. vyslovuje politování nad tím, že sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví se 
dosud neuplatňuje; připomíná proto svůj požadavek, aby Komise uskutečnila další kroky
k zajištění toho, aby se při rozpočtovém plánování uplatňování hlediska rovnosti pohlaví 
stalo skutečností;

3. vítá studii o proveditelnosti sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví, kterou 
připravila Komise, a vyzývá všechny účastníky rozpočtového procesu Evropské unie, aby 
tuto studii při přípravě, plnění nebo auditu rozpočtu zohlednili;

4. vyzývá Komisi, aby vyvinula další úsilí při přípravě údajů týkajících se rovnosti pohlaví, 
které lze zařadit do zpráv o udělení absolutoria za plnění rozpočtu, neboť velmi omezené 
údaje, které jsou dosud k dispozici, neposkytují přiměřený přehled situace;

5. vyzývá Účetní dvůr, aby ve svých zprávách o udělení absolutoria věnoval samostatnou 
část aspektům rovnosti pohlaví;

6. vítá skutečnost, že byly zjednodušeny mechanismy financování na období 2007–2013, 
ale vyslovuje politování nad tím, že přes toto zlepšení byl velký počet náhrad pro 
projekty soudržnosti (k nimž patří Evropský sociální fond a rovnost pohlaví) v roce 2008 
poznamenán chybami; žádá proto Komisi, aby zajistila, aby byly mechanismy 
financování účinnější.

                                               
1 Zvláštní smlouva GŘ pro rozpočet Evropské komise ABAC 132007 jako součást rámcové smlouvy BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 závěrečná zpráva z května 2008 A
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