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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví vyzýva Výbor pre rozpočtovú kontrolu, ako gestorský 
výbor, aby prijal do návrhu uznesenia nasledujúce návrhy:

A. keďže, so zreteľom na pristúpenie nových členských štátov do EÚ, Komisia svojim 
rozhodnutím z 27. februára 2002 o ročnej politickej stratégii stanovila ako hlavnú prioritu, 
v rámci vypracovania rozpočtu na rok 2003 rozšírenú Európu a ako úzko súvisiace 
priority bezpečnosť a stabilitu, ako aj trvalo udržateľné a súdržné hospodárstvo,

1. súhlasí s politickými prioritami Komisie pre rozpočet 2003, keďže rozšírenie a prípravy 
na jeho uskutočnenie by mali byť považované za absolútne priority EÚ; pripomína 
význam, ktorý vzhľadom na ciele lisabonského a barcelonského samitu pripisuje potrebe 
zvyšovania podielu účasti žien na trhu práce v rozšírenej EÚ, v snahe zlepšovať najmä 
spoločensko-ekonomickú situáciu žien v nových krajinách, ako aj potrebe stanoviť 
príslušné finančné prostriedky pri plánovaní rozpočtu,

2. upozorňuje, že podľa článku 3 odsek 2 Zmluvy o ES je podpora rovnosti medzi mužmi a 
ženami základným princípom EÚ a horizontálnym cieľom pre všetky činnosti a politiky 
Spoločenstva; opakuje svoju žiadosť, aby bola rovnosť pohlaví považovaná za trvalý 
prvoradý cieľ pri plánovaní rozpočtu, v súlade s princípom „gender budgeting";

3. víta dôležitý pokrok dosiahnutý pri plnení rozpočtu 2003 v súvislosti so všetkými cieľmi a 
plánovacím obdobím štrukturálnych fondov, čo sa prejavuje v miere realizácie platieb 
(89%) prevyšujúcej úroveň v roku 2002 (71%), upriamuje prednostne pozornosť na úplnú 
absenciu údajov súvisiacich s činnosťami zameranými na podporu rovnosti pohlaví, pre 
ktoré sa čerpala finančná podpora z fondov a vyzýva Komisiu, aby čo najskôr napravila 
túto situáciu;

4. vychádza z princípu, že použitie rozpočtových zdrojov vplýva v dôsledku pretrvávajúcich 
rodových nerovností rozdielne na ženy a mužov; upozorňuje nato, že rozpočtové údaje na 
rozpočtový rok 2003 neposkytujú takmer žiadne informácie o rozsahu a účinkoch 
prostriedkov pridelených na činnosti zamerané na podporu rovnosti pohlaví v rámci 
perspektívy rodového prístupu („gender mainstreaming") a žiada Komisiu, aby 
bezodkladne poskytla Parlamentu príslušné informácie.


