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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
rezoliucijos pasiūlymą  įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Komisija savo 2004 m. vasario 27 d. sprendime dėl Metinės politikos strategijos 
atsižvelgė į naujų valstybių prisijungimą prie ES ir išplėstą Europą paliko pagrindiniu 
2003 m. biudžeto prioritetu kartu su kitais saugumo, stabilumo ir darnios bei visa 
apimančios ekonomikos prioritetais,

1. sutinka su Komisijos politiniais 2003 m. biudžeto prioritetais: plėtra ir pasiruošimu jos 
administravimui, nes tai yra patys svarbiausi ES prioritetai; atsižvelgdamas į Lisabonos ir 
Barselonos Vadovų susitikimų rezultatus pažymi, kad  turi būti skiriamas reikiamas 
dėmesys aktyvesniam moterų dalyvavimui išplėstos ES darbo rinkoje, ypač siekiama 
gerinti naujose valstybėse narėse gyvenančių moterų socialinę ekonominę padėtį, o 
planuojant biudžetą numatomas reikiamas finansines lėšas;  

2. pažymi, kad ES sutarties 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vyrų ir moterų lygių 
galimybių skatinimas yra pagrindinis ES principas. Jis taip pat yra svarbus įvairiose 
Bendrijos politinės veiklos srityse;  pakartotinai pabrėžia, kad planuojant biudžetą lyčių 
lygybė visada turi būti laikoma prioritetiniu tikslu, atsižvelgiant į lyčių lygybės principo 
taikymą sudarant biudžetą;

3. džiaugiasi žymia pažanga, kuri pasiekta įgyvendinat 2003 m. biudžetą, atsižvelgiant į 
visus nustatytus tikslus ir į struktūrinių fondų planavimo laikotarpį, nes tai sudaro 89 proc. 
mokėjimų vykdymo koeficiento, kuris yra didesnis nei 2002 metais (71 proc.); atkreipia 
dėmesį, kad nepateikta jokių duomenų apie lyčių lygybės skatinimą, panaudojant fondų 
lėšas, ir ragina Komisiją kaip galima greičiau ištaisyti šią padėtį ;

4. mano, kad biudžeto lėšų naudojimas turi skirtingą poveikį vyrams ir moterims, nes lyčių 
padėtis vis dar skiriasi; pažymi, kad 2003 m. finansinių metų biudžeto duomenys beveik 
neatspindi jokios informacijos apie fondų lėšų, skirtų skatinti lyčių lygybę, atsižvelgiant į 
lyčių aspekto integravimą, apimtį ir panaudojimo rezultatus ir ragina Komisiją kuo 
skubiau pateikti Europos Parlamentui būtiną informaciją.


