
 

AD\855221CS.doc  PE452.868v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

  

 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
 

2010/2142(DEC) 

1. 2. 2011 

STANOVISKO 

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2009, oddíl III – Komise a výkonné agentury 

(SEK (2010) 0963 –C6-0211/2007–2007/2142(DEC)) 

Navrhovatelka: Iratxe García Pérez 

 



 

PE452.868v01-00 2/4 AD\855221CS.doc 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\855221CS.doc 3/4 PE452.868v01-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 17/2009 o akcích odborného 

vzdělávání pro ženy spolufinancovaných Evropským sociálním fondem,  

– s ohledem na studii, která má za cíl zhodnotit, zda a jak by bylo možné zavést do 

rozpočtového procesu EU prvky zohledňující rovnost pohlaví1, 

A. vzhledem k tomu, že ve zmíněné studii o proveditelnosti sestavování rozpočtu s ohledem 

na genderové otázky se uvádí, že tento postup lze uplatnit ve všech fázích rozpočtového 

procesu od plánování a příprav až po audit a hodnocení,  

1. připomíná Účetnímu dvoru a Komisi, že podle článku 8 Smlouvy o fungování Evropské 

unie je podpora rovného zacházení pro muže a ženy jednou za základních zásad Evropské 

unie ve všech jejích činnostech; genderová hlediska proto musí být zohledněna ve všech 

fázích rozpočtového procesu, tj. včetně přípravy, plnění a auditu rozpočtu Evropské unie; 

2. upozorňuje Účetní dvůr a Komisi na závěry výše uvedené studie o proveditelnosti 

sestavování rozpočtu s ohledem na genderové otázky a na doporučení v ní obsažená;  

3. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora č. 17/2009 o akcích odborného vzdělávání pro ženy 

spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a uvítal by další zvláštní zprávy 

Účetního dvora o provádění dalších akcí na podporu rovnosti mezi pohlavími; 

4. lituje, že zvláštní zpráva odhalila četné nedostatky týkající se stanovování opatření 

a výběru projektů auditovaných Účetním dvorem a upozornila na problémy při sledování 

výsledků programů;  

5. poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své zprávě doporučuje, aby byly budoucí operační 

programy vytvářeny ve světle analýz trhu práce a aby členské státy zavedly řádně 

vypracované postupy výběru projektů; 

6. žádá Účetní dvůr, aby přihlédl k poznámce týkající se rozpočtových okruhů 4 a 13, kterou 

Komise uvedla ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu a podle níž je působnost těchto 

okruhů širší a zahrnuje mimo jiné i politiku rovnosti pohlaví; 

7. lituje, že výroční zpráva Účetního dvora obsahuje připomínku týkající se neoprávněně 

provedených plateb při plnění projektu Daphne II; žádá Komisi, aby situaci dále sledovala 

a zajistila, že program Daphne bude napříště prováděn řádně; 

8. opětovně žádá Komisi a Účetní dvůr, aby zprávy o udělování absolutoria obsahovaly 

informace o politikách zohlednění rovnosti mužů a žen a zvlášť uváděly údaje pro 

jednotlivá pohlaví. 

                                                 
1 Zvláštní zakázka GŘ pro rozpočet Evropské komise ABAC 132007, na základě Rámcové smlouvy BUDG 

06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 závěrečná zpráva květen 2008 A. 
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