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PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 17/2009 dėl Europos 
socialinio fondo bendrai finansuojamų moterims skirtų profesinio mokymo veiksmų, 

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

A. kadangi minėtame lyčių aspekto įtraukimo sudarant biudžetą įgyvendinamumo tyrime 
teigiama, kad į lyčių aspektą gali būti atsižvelgiama sudarant biudžetą visais etapais – nuo 
biudžeto planavimo ir rengimo iki jo auditavimo ir vertinimo,

1. primena Audito Rūmams ir Komisijai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
8 straipsnį vyrų ir moterų lygybės skatinimas yra esminis visų Europos Sąjungos veiksmų 
principas; taigi į lyčių aspektą turi būti atsižvelgiama visais biudžeto procedūros etapais, 
įskaitant Europos Sąjungos biudžeto rengimą, vykdymą ir auditavimą;

2. primena Audito Rūmams ir Komisijai pirmiau minėto lyčių aspekto įtraukimo sudarant 
biudžetą įgyvendinamumo tyrime pateikiamas išvadas ir rekomendacijas; 

3. palankiai vertina Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 17/2009 dėl Europos 
socialinio fondo bendrai finansuojamų moterims skirtų profesinio mokymo veiksmų ir 
pritaria, kad būtų pateikta daugiau Audito Rūmų ataskaitų dėl tolesnių lyčių lygybę 
skatinančių veiksmų įgyvendinimo;

4. apgailestauja, kad, kaip paaiškėjo iš specialiosios ataskaitos, buvo atskleista daug su 
priemonių nustatymu ir Audito Rūmų audituotų projektų atranka susijusių trūkumų, taip 
pat trūkumų, susijusių su programų rezultatų stebėsena; 

5. pažymi, kad Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje rekomenduojama rengti būsimas 
veiklos programas atsižvelgiant į darbo rinkos tyrimus ir nurodoma, kad valstybės narės
turi taikyti tinkamai parengtą projektų atrankos procedūrą;

6. ragina Audito Rūmus atsižvelgti į Komisijos metinėje biudžeto vykdymo ataskaitoje 
pateiktą pastabą dėl 4 ir 13 biudžeto eilučių, kurioje teigiama, kad jų taikymo sritis 
platesnė ir, be kita ko, apima lyčių lygybės politiką;

7. apgailestauja dėl metinėje ataskaitoje pateiktų Audito Rūmų pastabų apie netinkamai 
paskirtas išmokas vykdant projektą Daphne II; primygtinai ragina Komisiją išnagrinėti 
padėtį ir užtikrinti, kad programa Daphne ateityje būtų įgyvendinama tinkamai;

8. pakartoja reikalavimą Komisijai ir Audito Rūmams į pranešimą dėl biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo įtraukti informaciją apie lyčių aspekto integravimą į pagrindines veiklos sritis 

                                               
1 European Commission DG Budget Specific contract ABAC 132007, Under the Framework Contract BUDG
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 Final Report May 2008 A.
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ir konkrečius duomenis lyčių lygybės klausimais.


