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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju bližnjega pristopa novih držav članic k EU je Komisija v sklepu o letnem 
strateškem načrtu z dne 27. februarja 2002 v okviru priprave proračuna 2003 kot osrednjo 
nalogo opredelila razširjeno Evropo, kot s tem povezane naloge pa varnost, stabilnost, 
trajnostno gospodarstvo in solidarnost,

1. se strinja s političnimi nalogami Komisije za proračun 2003, saj sta bili širitev in priprava 
njene izvedbe absolutni prednostni nalogi EU; opozarja na pomen, ki ga v luči ciljev 
lizbonskega in barcelonskega vrha na eni strani pripisuje potrebi po povečanju deleža 
žensk na trgu delovne sile razširjene EU s posebnim ciljem okrepiti družbeno-gospodarski 
položaj žensk v novih državah, in na drugi strani opredelitvi ustreznih finančnih sredstev 
pri načrtovanju proračuna;

2. opozarja, da je v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljno načelo EU in horizontalni cilj vseh ukrepov in politik Skupnosti; 
ponovno poudarja svojo željo, da se enakost spolov ustrezno upošteva kot stalni 
prednostni cilj pri proračunskem načrtovanju, skladno z načelom upoštevanja perspektive 
enakosti spolov pri pripravi proračuna ("gender budgeting");

3. izraža zadovoljstvo nad znatnim napredkom pri izvrševanju proračuna 2003 glede vseh 
ciljev in programskih opredelitev strukturnih skladov, kar se kaže v deležu izvrševanja 
plačil (89%), ki je znatno višji od deleža iz leta 2002 (71%); posebno opozarja na popolno 
pomanjkanje podatkov o akcijah za spodbujanje enakosti spolov, sofinanciranih iz 
skladov, in Komisijo poziva, naj v tej zvezi kar najhitreje ustrezno ukrepa;

4. izhaja iz načela, da se proračunska sredstva med ženske in moške porazdelijo različno 
zaradi še vedno obstoječih razlik po spolih; opozarja, da proračunski podatki za leto 2003 
ne prinašajo podatkov o obsegu in učinkih sredstev, namenjenih za akcije s področja 
spodbujanja enakosti spolov v smislu perspektive integracije načela enakosti spolov 
("gender mainstreaming") in od Komisije zahteva, da Parlamentu nemudoma predloži 
ustrezne podatke.


