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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

– tekintettel az Európai Számvevőszéknek az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, 
nők részére nyújtott szakképzési tevékenységekről szóló 17/2009. sz. különjelentésére, 

– tekintettel a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés (gender budgeting) 
uniós költségvetési eljáráson belüli megvalósíthatóságát és lehetőségeit vizsgáló 
tanulmányra1,

A. mivel a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésről szóló, fent említett 
megvalósíthatósági tanulmány szerint a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés a költségvetési eljárás valamennyi szakaszában alkalmazható, a tervezéstől és 
előkészítéstől kezdve egészen a költségvetés ellenőrzéséig és értékeléséig,

1. emlékezteti a Számvevőszéket és a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. cikke értelmében az Európai Uniónak valamennyi tevékenysége során 
alapelve a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása; ezért a nemek szempontját a 
költségvetési eljárás valamennyi szakaszában figyelembe kell venni, ideértve az uniós 
költségvetés előkészítését, végrehajtását és ellenőrzését;

2. emlékezteti a Számvevőszéket és a Bizottságot a nemek szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésről szóló, fent említett megvalósíthatósági tanulmány 
megállapításaira és ajánlásaira; 

3. üdvözli a Számvevőszéknek az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott, nők részére 
nyújtott szakképzési tevékenységekről szóló 17/2009. sz. különjelentését, és örömmel 
venné, ha a Számvevőszék további különjelentéseket készítene a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására irányuló egyéb intézkedések végrehajtásáról;

4. sajnálja, hogy a különjelentés számos hiányosságot tárt fel az intézkedések meghatározása 
és a Számvevőszék által ellenőrzött projektek kiválasztása terén, valamint a programok 
teljesítményellenőrzésével kapcsolatban; 

5. tudomásul veszi a Számvevőszék különjelentésében foglalt ajánlásokat, amelyek szerint a 
jövőbeli operatív programokat a munkaerő-piaci feltételek elemzése alapján kell 
meghatározni, és a tagállamokban megfelelően megtervezett projektkiválasztási eljárást 
kell kialakítani;

6. felhívja a Számvevőszéket, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésben a 4. 
és 13. költségvetési fejezetre vonatkozóan vegye figyelembe a Bizottság feljegyzését, 
amely szerint e fejezetek szélesebb körűek, és többek között a nemek közötti egyenlőségre 
irányuló politikát is magukban foglalják;

                                               
1 Európai Bizottság, Költségvetési Főigazgatóság, egyedi szerződés – ABAC 132007, a BUDG
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 keretszerződés részeként, zárójelentés: 2008. május, A.
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7. sajnálattal veszi tudomásul a Számvevőszék éves jelentésben tett észrevételeit a Daphne 
II. projekt végrehajtása során történt jogosulatlan kifizetésekkel kapcsolatban; sürgeti a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a helyzetet, és a jövőben biztosítsa a Daphne program 
megfelelő végrehajtását;

8. ismételten kéri a Bizottságot és a Számvevőszéket, hogy a költségvetési mentesítési 
jelentésben szerepeljenek a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének 
politikáival kapcsolatos információk és nemekre lebontott adatok.


