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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

- uwzględniając analizę mającą na celu ocenę wykonalności i możliwości wprowadzenia 
elementów uwzględniających aspekty równości płci do procesu tworzenia budżetu UE1,

A. mając na uwadze fakt, że nierówności między kobietami i mężczyznami nadal się 
utrzymują oraz że wprowadzenie pozycji budżetowych w rozbiciu na płeć jest 
nieuniknione w celu wyeliminowania nieuzasadnionych nierówności między obiema 
płciami,

B. mając na uwadze fakt, że możliwość wyraźnego rozróżnienia wydatków ze względu na
płeć przyczyniłaby się do dalszego promowania równości płci,

1. przypomina Komisji, że na mocy art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
wspieranie równości mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą Unii Europejskiej, która 
powinna być szanowana we wszelkich działaniach Unii Europejskiej i w związku z tym 
aspekt ten powinien być możliwy do prześledzenia w absolutorium z wykonania budżetu 
Wspólnoty;

2. ubolewa nad faktem, że proces tworzenia budżetu w dalszym ciągu nie uwzględnia 
aspektów równości płci; dlatego też ponownie wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
kroków w kierunku zapewnienia, by uwzględnianie problematyki płci stało się 
rzeczywistością w procesie planowania budżetowego; 

3. z zadowoleniem przyjmuje przygotowaną przez Komisję analizę wykonalności dotyczącą 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i zwraca się do wszystkich 
partnerów uczestniczących w procesie planowania budżetu Unii Europejskiej o 
uwzględnienie tej analizy przy opracowywaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu budżetu;

4. wzywa Komisję do podejmowania dalszych starań w celu opracowania danych w 
rozbiciu na płeć, które mogą być uwzględnione w sprawozdaniach z wykonania budżetu, 
zważywszy, że bardzo ograniczone dane dostępne w chwili obecnej nie dają właściwego 
obrazu sytuacji; 

5. zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, by w swoich sprawozdaniach z wykonania 
budżetu poświęcił aspektom równości płci odrębną część;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uproszczone zostały mechanizmy finansowania w 
latach 2007-2013, lecz ubolewa nad faktem, że pomimo poprawy w 2008 r. ponownie 
duża liczba zwrotów na rzecz projektów w ramach polityki spójności (które obejmują 
Europejski Fundusz Społeczny i równouprawnienie płci) była obciążona błędami; w 

                                               
1 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu, Umowa ABAC 132007 na podstawie Umowy ramowej 
BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, Sprawozdanie końcowe, maj 2008 A.
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związku z tym zwraca się do Komisji z prośbą, by zapewniła skuteczniejsze mechanizmy 
finansowania. 
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