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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 17/2009 k aktivitám 
odborného vzdelávania žien spolufinancovaným z Európskeho sociálneho fondu, 

– so zreteľom na štúdiu na posúdenie uskutočniteľnosti a možností zavedenia prvkov 
rodového rozpočtovania do rozpočtového postupu EÚ1

A. keďže v štúdii o uskutočniteľnosti rodového rozpočtovania uvedenej vyššie sa uvádza, že 
rodové rozpočtovanie možno uplatniť vo všetkých fázach rozpočtového procesu od
plánovania a príprav až po audit a hodnotenie rozpočtu,

1. pripomína Dvoru audítorov a Komisii, že podľa článku 8 Zmluvy o fungovaní EÚ je 
presadzovanie rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami jednou zo základných zásad 
Európskej únie vo všetkých jej činnostiach; preto sa musí rodové hľadisko brať do úvahy 
vo všetkých fázach rozpočtového postupu vrátane prípravy, plnenia a auditu rozpočtu 
Európskej únie;

2. pripomína Dvoru audítorov a Komisii závery a odporúčania vyššie uvedenej štúdie 
o rodovom rozpočtovaní; 

3. víta osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 17/2009 k aktivitám odborného 
vzdelávania žien spolufinancovaným z Európskeho sociálneho fondu a privítal by ďalšie 
osobitné správy Dvora audítorov o vykonávaní ďalších činností na podporu rodovej 
rovnosti;

4. vyjadruje poľutovanie nad početnými nedostatkami, ktoré boli zistené v osobitnej správe 
v súvislosti so stanovením opatrení a výberom projektov auditovaných Dvorom audítorov, 
ako aj nad nedostatkami, čo sa týka monitorovania výsledkov programov; 

5. berie na vedomie odporúčania Dvora audítorov uvedené v osobitnej správe, aby sa budúce 
operačné programy vypracúvali vo svetle analýzy podmienok trhu práce a aby sa zaviedol 
náležite navrhnutý postup výberu projektov v členských štátoch;

6. vyzýva Dvor audítorov, aby zohľadnil poznámku Komisie uvedenú vo výročnej správe 
k plneniu rozpočtu v súvislosti s rozpočtovými položkami 4 a 13, v ktorej sa uvádza, že 
tieto položky sú svojím rozsahom širšie a zahŕňajú okrem iného politiku rodovej rovnosti;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov vo výročnej správe vyslovil 
pripomienky týkajúce sa neoprávnene vyplatených súm pri vykonávaní projektu 
Daphne II; naliehavo žiada Komisiu, aby situáciu ďalej sledovala a zabezpečila riadne 
vykonávanie programu Daphne v budúcnosti;

                                               
1 Európska komisia, osobitná zmluva GR pre rozpočet ABAC 132007 v rámci rámcového kontraktu BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, záverečná správa A z mája 2008.
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8. opakuje svoju žiadosť Komisii a Dvoru audítorov, aby do správ o absolutóriu zahŕňali 
informácie o politikách týkajúcich sa uplatňovania rodového hľadiska a aby 
uvádzali údaje rozdelené podľa pohlavia. 


