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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja be az alábbi javaslatokat:

A. tekintettel arra, hogy a Bizottság az Európai Unió bővítésének tükrében az éves politikai 
stratégiára vonatkozó 2002. február 27-i határozatában a 2003. év költségvetésének 
meghatározásában a kibővített Uniót, valamint ehhez szorosan kapcsolódó biztonságot és 
stabilitást, valamint a fenntartható és összetartó fejlődést prioritásokként tartja számon,

1. egyetért a Bizottság által a 2003. év költségvetésre vonatkozóan meghatározott 
prioritásokkal, amennyiben a bővítést és az igazgatásnak a bővítésre történő felkészítését 
mint az Európai Unió prioritásait tartják számon,  ismételten közli, hogy a lisszaboni és 
barcelonai csúcstalálkozón meghatározott célkitűzések tükrében fontosnak tartja egyrészt a 
nők szociális és gazdasági helyzetének javítása érdekében a nők részvételének növelését a 
kibővített Unió - főleg az új tagállamok - munkapiacán, másrészt pedig a költségvetés 
meghatározásakor az erre a célra irányuló megfelelő pénzügyi források biztosítását,

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az EK Szerződés 3. cikke (2) bekezdése szerint a nők és 
férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdítása az EU egyik alapelve és valamennyi közösségi 
politika és tevékenység célkitűzése, és ismételten megfogalmazza azon kérését, hogy a 
költségvetés megtervezésében, az esélyegyenlőség elvének megfelelően a nemek közötti 
egyenlőséget mint állandó célkitűzést tartsák számon,

3. üdvözli a 2003-as költségvetés végrehajtásában valamennyi célkitűzés és a strukturális alap 
ütemtervének megállapítására vonatkozó lényeges előrehaladást, amelyet a 2002-es kifizetési 
aránynál (71%) tükröz jóval magasabb arány tükröz(89%), felhívja a figyelmet arra, hogy 
semmilyen adat nem áll rendelkezésre az esélyegyenlőség előmozdítására irányuló 
támogatásban részesülő tevékenységről, és felkéri a Bizottságot, hogy oldja meg e problémát,

4. abból a tényből kiindulva, hogy a nemek közötti különbözőség miatt a pénzügyi források a 
nők és a férfiak között nem egyenlő módon oszlanak meg, felhívja a figyelmet arra, hogy a 
2003-as pénzügyi költségvetési adatok nem tájékoztatnak megfelelő módon az 
esélyegyenlőség előmozdítására irányuló tevékenységekről - az esélyegyenlőség szempontja 
címen - kiutalt alap nagyságáról és az ennek köszönhetően elért eredményekről, és felkéri a 
Tanácsot, hogy a megfelelő információkat haladéktalanul bocsássa a Parlament 
rendelkezésére.


