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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

- atsižvelgdamas į lyčių lygybės aspekto įtraukimo į ES biudžeto sudarymo procesą 
įgyvendinamumo ir galimybių vertinimo tyrimą1,

A. kadangi vis dar esama vyrų ir moterų nelygybės, būtina numatyti konkrečias biudžeto 
eilutes, susijusias su vyrų ir moterų nelygybės klausimu, siekiant panaikinti 
nepateisinamą abiejų lyčių galimybių nelygybę,

B. kadangi sudarius galimybę aiškiai atskirti išlaidas, susijusias su lyčių klausimais, būtų 
galima labiau skatinti vyrų ir moterų lygybę,

1. primena Komisijai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsnį vyrų ir 
moterų lygybės skatinimas yra pagrindinis Europos Sąjungos principas, kurio turėtų būti 
laikomasi bet kurioje Europos Sąjungos veikloje, ir todėl jam taip pat turėtų būti 
skiriamas dėmesys tvirtinant Europos Sąjungos biudžeto įvykdymą;

2. apgailestauja, kad biudžete vis dar nenumatoma lėšų lyčių klausimams spręsti; taigi dar 
kartą prašo Komisijos imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti, kad lyčių lygybės 
klausimai būtų įtraukti planuojant biudžetą;

3. džiaugiasi, kad atliktas lyčių klausimų sprendimo finansavimo iš biudžeto tyrimas, kurį 
parengė Komisija, ir ragina visus partnerius, dalyvaujančius Europos Sąjungos biudžeto 
sudarymo procese, atsižvelgti į šio tyrimo rezultatus rengiant biudžetą, jį įgyvendinant ar 
atliekant jo auditą;

4. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų kaupiami duomenys, susiję su konkrečia 
lytimi, kuriuos būtų galima įtraukti į pranešimus apie biudžeto įvykdymą, kadangi pagal 
iki šiol turimus labai ribotus duomenis sunku tinkamai įvertinti padėtį;

5. ragina Audito Rūmus atskirą pranešimų apie biudžeto įvykdymą dalį paskirti lyčių 
lygybės klausimams;

6. džiaugiasi tuo, kad supaprastinti 2007–2013 m. finansavimo mechanizmai, tačiau 
apgailestauja, kad nepaisant šio patobulinimo 2008 m. išmokant kompensacijas pagal 
Sanglaudos politikos projektus (su kuriais susijęs Europos socialinis fondas ir lyčių 
lygybės klausimai) vėl padaryta daug klaidų; taigi prašo Komisijos užtikrinti, kad 
finansavimo mechanizmai būtų veiksmingesni.

                                               
1 Europos Komisijos Biudžeto GD individuali sutartis ABAC 132007, sudaryta pagal pagrindų sutartį BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, galutinė ataskaita, 2008 m. gegužės mėn., A.
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