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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 Štúdiu na posúdenie uskutočniteľnosti a možností zavedenia prvkov 
rodového rozpočtovania do rozpočtového postupu EÚ1,

A. keďže rozdiely medzi ženami a mužmi pretrvávajú aj naďalej a keďže na odstránenie 
nespravodlivých nerovností medzi oboma pohlaviami je nevyhnutné cielene vytvoriť 
osobitné riadky zohľadňujúce rodové hľadisko,

B. keďže možnosť jasne rozlišovať výdavky podľa pohlavia by prispela k ďalšiemu 
presadzovaniu rodovej rovnosti, 

1. pripomína Komisii, že podľa článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je 
presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami základnou zásadou Európskej únie, ktorú 
treba rešpektovať pri všetkých činnostiach Európskej únie, a preto by sa toto hľadisko 
malo dať identifikovať aj v rámci udelenia absolutória za rozpočet Európskej únie;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rodové rozpočtovanie nebolo dosiaľ zavedené do 
praxe; opakuje preto svoju žiadosť Komisii, aby podnikla ďalšie kroky na zabezpečenie 
toho, aby sa uplatňovanie rodového hľadiska stalo reálnou súčasťou rozpočtového 
plánovania;

3. víta štúdiu uskutočniteľnosti rodového rozpočtovania, ktorú vypracovala Komisia, 
a vyzýva všetky zúčastnené strany rozpočtového postupu Európskej únie, aby túto štúdiu 
zohľadnili pri príprave, plnení či audite rozpočtu;

4. vyzýva Komisiu, aby vynaložila ďalšie úsilie na prípravu údajov rozdelených podľa 
pohlavia, ktoré bude možné začleniť do správ o absolutóriu za rozpočet, keďže veľmi 
obmedzené údaje, ktoré sú dosiaľ k dispozícii, neposkytujú adekvátny prehľad o situácii;

5. vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojich správach o absolutóriu vyčlenil samostatnú časť 
pre aspekty rodovej rovnosti;

6. víta skutočnosť, že mechanizmy financovania na obdobie 2007 – 2013 boli zjednodušené, 
no vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomuto zlepšeniu sa vo veľkom počte úhrad 
pri projektoch súdržnosti (ku ktorej patria Európsky sociálny fond a rodová rovnosť) opäť 
vyskytli chyby; žiada preto Komisiu, aby zabezpečila lepšiu účinnosť mechanizmov 
financovania.

1 Európska komisia, GR pre rozpočet, osobitná zmluva ABAC132007 , v rámci rámcového kontraktu BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922. Záverečná správa, máj 2008 A.
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