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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rok 2004 byl rokem rozšíření a hlavní prioritou rozpočtu bylo 
aktivně usnadnit proces integrace deseti nových členských států,

1. vyjadřuje politování nad tím, že zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 
neposkytuje dostatek relevantních informací o tom, jak rozpočet tento úkol splnil, zejména 
pokud jde o rovné příležitosti pro ženy a muže v rozšířené Unii;

2. připomíná Komisi, že z ustanovení Smlouvy z Nice vyplývá, že k celé řadě politik a 
opatření Společenství je třeba přistupovat z hlediska rovných příležitostí;

3. znovu opakuje svou žádost Komisi o rozpočtování z hlediska pohlaví1 obsaženou v jeho 
usnesení ze dne 3. července 2003 a vyjadřuje politování nad tím, že zpráva o udělení 
absolutoria za plnění rozpočtu mu neumožňuje posoudit dopad rozpočtu z hlediska 
pohlaví; vyjadřuje politování nad tím, že existuje nedostatek údajů o rozpočtu, pokud jde 
o finanční prostředky vyčleněné na podporu rovnosti pohlaví v rámci různých 
rozpočtových položek;

4. připomíná Komisi svou žádost o příslušné informace týkající se politik uplatňujících 
hledisko pohlaví; vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud tyto informace nedodala; 
opakuje svůj požadavek, aby ve zprávě o udělení absolutoria za plnění rozpočtu byly 
uváděny údaje s rozlišením podle pohlaví;

5. vítá pokrok dosažený při plnění rozpočtu za rok 2004, pokud jde o všechny cíle a 
programovací období pro strukturální fondy, který se projevil v 99% míře realizace plateb, 
což je mnohem více, než bylo dosaženo v roce 2003 (89 %);

6. bere na vědomí nízkou míru realizace plateb u programu Daphne a souhlasí s 
odůvodněním Komise, pokud jde o udržení vysoké úrovně kvality projektů 
podporovaných tímto programem; žádá Komisi, aby podnikla nezbytné kroky ke zlepšení 
kvality návrhů a zvýšení míry realizace plateb.

  
1 Úř. věst. C 74 E, 24.3.2004, s. 746.


