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SUGESTIE

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia wzywa właściwą przedmiotowo Komisję Kontroli 
Budżetowej do uwzględnienia następujących sugestii w projekcie rezolucji, który ma zamiar 
przyjąć:

A. mając na uwadze, że ze względu na przyszłe przystąpienie do UE nowych Państw 
Członkowskich, Komisja, w decyzji z dnia 27 lutego 2002 r. dotyczącej rocznej strategii 
politycznej, za główny priorytet uznała – w ramach przygotowywania budżetu na 2003 r. -
rozszerzenie Europy, a za priorytety ściśle powiązane - bezpieczeństwo i stabilność oraz 
zrównoważoną gospodarkę opartą na solidarności;

1. podziela priorytety polityczne Komisji w odniesieniu do budżetu na 2003 r. w zakresie, w 
jakim rozszerzenie i przygotowanie do niego administracji musiały zostać potraktowane 
jako bezwzględne priorytety UE; przypomina o znaczeniu, które przywiązuje – w świetle 
celów Szczytu Lizbońskiego i Barcelońskiego – do konieczności zwiększenia proporcji 
kobiet obecnych na rynku pracy w rozszerzonej UE w szczególności w celu poprawy 
sytuacji socjoekonomicznej kobiet w nowych Państwach Członkowskich oraz określenia 
odpowiednich środków finansowych przy planowaniu budżetu;

2. przypomina, że na mocy art. 3 ust. 2 Traktatu WE promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn stanowi podstawową zasadę UE i cel horyzontalny wszystkich działań i polityk 
wspólnotowych; ponawia wezwanie, aby równouprawnienie zostało należycie 
uwzględnione jako stały cel priorytetowy podczas planowania budżetu, zgodnie z zasadą 
„gender budgeting”;

3. wyraża zadowolenie ze znacznych postępów osiągniętych przy wykonywaniu budżetu na 
2003 r. w odniesieniu do celów i okresu planowania funduszy strukturalnych, co wyraża 
się we wskaźniku realizacji płatności (89%) zdecydowanie wyższym niż wskaźnik 
osiągnięty w 2002 r. (71%); zwraca przede wszystkim uwagę na całkowity brak danych 
dotyczących działań w zakresie promowania równouprawnienia, które były finansowane z 
funduszy oraz wzywa Komisję do poprawienia tego stanu rzeczy w jak najkrótszym 
czasie;

4. wychodzi z założenia, że wykorzystanie środków budżetowych jest inne w odniesieniu do 
mężczyzn niż do kobiet w związku ze stale występującymi różnicami płci; zwraca uwagę, 
że dane budżetowe za 2003 r. nie dostarczają żadnych informacji na temat zakresu i  
efektów funduszy przyznanych na działania promocyjne w zakresie równouprawnienia 
(„gender mainstreaming”) i wzywa Komisję do bezzwłocznego udzielenia Parlamentowi 
stosownych informacji.


