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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

- ob upoštevanju študije za oceno izvedljivosti in možnosti za uvedbo načela enakosti 
spolov v postopek priprave proračuna EU1,

A. ker še vedno obstaja neenakost med ženskimi in moškimi, posebne proračunske vrstice, 
namenjene temu vprašanju, pa so nujne za odpravo neupravičene neenakosti spolov,

B. ker bi možnost jasnega razlikovanja odhodkov za obravnavanje neenakosti spolov 
dodatno spodbudila promocijo enakosti spolov,

1. opozarja Komisijo, da je v okviru člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami temeljno načelo Evropske unije in bi ga 
morali spoštovati pri vseh dejavnostih Evropske unije, zato mora biti prisotno tudi v 
razrešnici glede proračuna Evropske unije;

2. izraža obžalovanje, da se načelo enakosti spolov pri pripravi proračuna ne izvaja; zato 
ponovno poziva Komisijo, naj sprejme dodatne ukrepe za to, da se pri načrtovanju 
proračuna resnično upošteva vprašanje enakosti spolov;

3. pozdravlja študijo izvedljivosti glede priprave proračuna ob upoštevanju načela enakosti 
spolov, ki jo pripravlja Komisija, in poziva vse partnerje proračunskega postopka 
Evropske unije, naj študijo upoštevajo pri pripravi, izvrševanju ali reviziji proračuna;

4. poziva Komisijo k dodatnemu prizadevanju za pripravo podatkov, ki zadevajo enakost 
spolov in ki se jih lahko vključi v poročila o razrešnici glede izvrševanja proračuna, saj 
zelo omejen obseg podatkov, ki so zdaj na voljo, ne omogoča ustreznega vpogleda v 
trenutno stanje;

5. poziva Računsko sodišče, da vidikom enakosti spolov nameni poseben del svojega 
poročila o razrešnici;

6. pozdravlja dejstvo, da so bili finančni mehanizmi za obdobje 2007–2013 poenostavljeni, 
vendar izraža obžalovanje, da so bile kljub temu napredku v letu 2008 znova storjene 
napake pri številnih nadomestilih za kohezijske projekte (to je področje Evropskega 
socialnega sklada in enakosti spolov); zato poziva Komisijo, naj zagotovi večjo 
učinkovitost finančnih mehanizmov.

                                               
1 Posebna pogodba GD za proračun Evropske komisije ABAC 132007, predvidena v okvirni pogodbi BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 končno poročilo maj 2008 A.
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