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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v souvislosti se vstupem nových členských států do EU Komise 
svým rozhodnutím ze dne 27. února 2002 týkajícím se politické roční strategie stanovila 
jako svou hlavní prioritu v rámci stanovení rozpočtu na rok 2003 rozšířenou Evropu a 
jako priority úzce spojené bezpečnost, stabilitu a udržitelné a solidární hospodářství, 

1. sdílí politické priority Komise pro rozpočet na rok 2003 do té míry, do jaké jsou rozšíření 
a příprava správy tohoto rozpočtu považovány za absolutní priority EU; připomíná 
důležitost, kterou přiděluje v rámci cílů vrcholných schůzek Lisabonu a Barceloně 
nutnosti zvýšit účast žen na trhu práce rozšířené EU, aby se zejména podpořilo sociálně-
ekonomické postavení žen v nových členských státech, nutnosti vyčlenit při plánování 
rozpočtu odpovídající finanční prostředky;

2. připomíná, že s ohledem na článek 3 odst. 2 Smlouvy o ES je podpora rovnosti mezi muži 
a ženami jednou ze základních zásad EU a jedním z horizontálních cílů všech akcí a 
politik Společenství; opakuje svůj požadavek, aby se v průběhu rozpočtového plánování 
vždy brala v úvahu rovnost pohlaví jakožto prioritní cíl v souladu se zásadou „gender 
budgeting“;

3. vítá významný pokrok při plnění rozpočtu na rok 2003, pokud jde o veškeré  cíle a období 
plánování strukturálních fondů, což se odráží ve vyšším procentu plnění rozpočtu (89 %), 
než jakého bylo dosaženo v roce 2002 (71 %); upozorňuje zejména na to, že zcela chybí 
údaje o akcích na podporu rovnosti pohlaví, kterým se dostalo finančních prostředků, a 
vyzývá Komisi, aby co nejdříve tento nedostatek napravila;

4. vychází ze zásady, že využití rozpočtových prostředků má různý dopad na ženy a na muže 
z důvodu přetrvávající nerovnosti pohlaví; poukazuje na to, že údaje o rozpočtu za 
rozpočtový rok 2003 neposkytují žádné informace o rozsahu a účincích finančních 
prostředků vyčleněných na akce na podporu rovnosti pohlaví v rámci „gender 
mainstreaming“ a žádá Komisi, aby Parlamentu příslušné informace bez otálení poskytla.


