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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 sprawozdanie specjalne nr 17/2009 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące działań w zakresie szkolenia zawodowego kobiet 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

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

A. mając na uwadze, że wyżej wymieniona analiza dotycząca wykonalności sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci określa, że takie budżetowanie może być 
stosowane na wszystkich etapach procesu budżetowego, od planowania i przygotowania 
do audytu i oceny budżetu;

1. przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu i Komisji, że na mocy art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wspieranie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich 
działaniach Unii jest podstawową zasadą Unii Europejskiej; w związku z tym kwestie 
równości płci muszą być uwzględniane na wszystkich etapach procedury budżetowej, w 
tym na etapie przygotowania, wdrażania i audytu budżetu Unii Europejskiej;

2. przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu i Komisji o ustaleniach i zaleceniach 
sformułowanych w wyżej wymienionej analizie dotyczącej wykonalności sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci; 

3. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne nr 17/2009 Trybunału 
Obrachunkowego dotyczące działań w zakresie szkolenia zawodowego kobiet 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i przychylnie przyjmie 
kolejne sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wdrażania 
dalszych działań w zakresie promowania równości płci;

4. wyraża ubolewanie z powodu ujawnionych w sprawozdaniu specjalnym słabych stron w 
odniesieniu do ustanawiania działań i selekcji projektów skontrolowanych przez Trybunał 
Obrachunkowy, oraz zwraca uwagę na niedociągnięcia dotyczące monitorowania 
realizacji programów; 

5. zwraca uwagę na zalecenia Trybunału Obrachunkowego sformułowane w sprawozdaniu 
specjalnym, dotyczące ustanawiania przyszłych programów operacyjnych z 
uwzględnieniem analizy rynku oraz wprowadzenia przez państwa członkowskie 
odpowiednio opracowanej procedury selekcji projektów;

6. wzywa Trybunał Obrachunkowy do uwzględnienia noty Komisji w sprawozdaniu 
rocznym dotyczącym wykonania budżetu, dotyczącej pozycji 4 i 13, według której 

                                               
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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pozycje te mają szerszy zasięg i obejmują między innymi politykę równości płci;

7. wyraża ubolewanie z powodu zawartej w rocznym sprawozdaniu Trybunału 
Obrachunkowego uwagi dotyczącej nienależnych płatności we wdrażaniu programu 
Dafne II; wzywa Komisję do śledzenia sytuacji w tym zakresie i do zapewnienia 
właściwego wdrażania programu Dafne II w przyszłości;

8. ponawia swoje kierowane do Komisji i Trybunału Obrachunkowego żądanie zawarcia 
informacji o uwzględnieniu zagadnień płci i danych odnoszących się do płci w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu.


