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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 posebnega poročila št. 17/2009 Evropskega računskega sodišča o 
dejavnostih za poklicno usposabljanje žensk, ki se sofinancirajo iz Evropskega socialnega 
sklada,

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

A. ker se omenjena študija izvedljivosti glede priprave proračuna ob upoštevanju načela 
enakosti spolov lahko uporabi v vseh fazah proračunskega postopka, od načrtovanja in 
priprav do revizije in ocene proračuna,

1. opozarja Računsko sodišče in Komisijo, da je v skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami temeljno načelo Evropske 
unije pri vseh njenih dejavnostih; zato je treba vidike enakosti spola upoštevati v vseh 
fazah proračunskega postopka, ki vključuje pripravo, izvrševanje in revizijo proračuna 
Evropske unije;

2. opozarja Računsko sodišče in Komisijo na ugotovitve in priporočila iz omenjene študije 
izvedljivosti glede priprave proračuna ob upoštevanju načela enakosti spolov;

3. pozdravlja posebno poročilo št. 17/2009 Evropskega računskega sodišča o dejavnostih za 
poklicno usposabljanje žensk, ki se sofinancirajo iz Evropskega socialnega sklada, in tudi 
prihodnja posebna poročila Računskega sodišča o izvajanju dodatnih ukrepov za 
spodbujanje enakosti spolov;

4. obžaluje številne pomanjkljivosti, ki jih je odkrilo posebno poročilo, glede vzpostavljanja 
ukrepov in izbire projektov, ki jih revidira Računsko sodišče, kot tudi pomanjkljivosti 
glede spremljanja uspešnosti programov;

5. je seznanjen s priporočili Računskega sodišča v posebnem poročilu glede tega, da morajo 
biti prihodnji operativni programi vzpostavljeni glede na analizo razmer na trgu dela, in da 
države članice vzpostavijo pravilno zasnovan postopek za izbor projektov;

6. poziva Računsko sodišče, da upošteva sporočilo Komisije v letnem poročilu o izvrševanju 
proračuna glede proračunskih postavk 4 in 13, v katerem se navaja, da imata širše 
področje uporabe in med drugim vključujeta politiko enakosti med spoloma;

7. obžaluje pripombe Računskega sodišča v letnem poročilu zaradi neupravičenih plačil pri 
izvajanju projekta Daphne II; poziva Komisijo, naj spremlja razmere in v prihodnje 
zagotovi pravilno izvajanje programa Daphne;

                                               
1 Evropska komisija (posebna pogodba GD za proračun ABAC 132007, na podlagi okvirne pogodbe BUDG
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, končno poročilo, maj 2008 A).
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8. ponavlja svojo zahtevo Komisiji in Računskemu sodišču, da mora poročilo o razrešnici za 
proračun vsebovati podatke o politikah vključevanja enakosti spolov in podatke glede na 
spol.


