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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et 2004. aasta oli laienemise aasta ning eelarve põhiline prioriteet oli kümne 
uue liikmesriigi integratsiooniprotsessi lihtsustamine,

1. avaldab kahetsust tõsiasja üle, et eelarve täitmise kinnitamise aruanne ei anna piisavalt 
vastavat teavet selle kohta, kuidas eelarve on saavutanud eelmainitud prioriteedid, eriti 
arvestades naiste võrdseid võimalusi laienenud liidus;

2. tuletab komisjonile meelde, et Nice'i lepingu sätete kohaselt tuleb paljusid ühenduse 
poliitika- ja meetmete valdkondi vaadelda võrdsete võimaluste aspektist lähtudes;

3. kordab oma 3. juuli 2003. aasta resolutsioonis soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva eelarve 
koostamise põhimõtte (gender budgeting) kohta1 esitatud nõuet komisjonile ning avaldab 
kahetsust, et eelarve täitmise kinnitamise aruanne ei anna talle võimalust hinnata eelarve 
mõju soolise võrdõiguslikkuse aspektist; avaldab kahetsust andmete puudumise üle 
erinevatel eelarveridadel kättesaadavate vahendite üle, mis on mõeldud soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks;

4. tuletab komisjonile meelde oma nõuet asjakohase teabe järele soolise võrdõiguslikkuse 
poliitika üldsuundade kohta; avaldab kahetsust, et komisjon ei ole seda teavet  esitanud; 
kordab oma nõudmist soospetsiifiliste andmete esitamise järele eelarve täitmise 
kinnitamise aruandes;

5. tervitab edusamme, mida on tehtud 2004. aasta eelarve täitmisel arvestades kõiki 
eesmärke ning struktuurifondide programmitöö perioodi, mis avaldub 99%lises maksete 
täitmise määras, mis on oluliselt rohkem kui 2003. aastal (89%);

6. võtab seoses programmiga "Daphne" teadmiseks maksete madala täitmise määra, kiidab 
seejuures heaks komisjoni põhjenduse, mis puudutab programmi raames toetatavate 
projektide kõrgete kvaliteedinõuete säilitamist; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
vajalikke meetmeid ettepanekute kvaliteedi parandamiseks ning maksete täitmise määra 
suurendamiseks.


