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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel 2004 a bővítés éve volt, és a költségvetés fő célja az volt, hogy a tíz új tagállam 
beilleszkedését aktívan segítse,

1. sajnálatát fejezi ki, hogy a költségvetés elszámolásáról szóló jelentés nem ad elegendő 
információt abban a vonatkozásban, hogy a költségvetés hogyan teljesítette ezt a célt, 
különösen a női esélyegyenlőségnek a kibővült Unióban történő megvalósulását illetően;

2. emlékezteti a Bizottságot, hogy a Nizzai Szerződés rendelkezései értelmében a közösségi 
politikák és intézkedések széles körén keresztül kell az esélyegyenlőséget megvalósítani; 

3. megismétli a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő költségvetés-tervezésről 
szóló 2003. július 3-i állásfoglalásában1 a Bizottsághoz intézett kérését, és sajnálatát fejezi 
ki, hogy a költségvetés elszámolásáról szóló jelentés alapján nem lehet felmérni a 
költségvetés hatását a nemek közötti esélyegyenlőségi politikákra; sajnálatát fejezi ki, 
hogy nem áll rendelkezésre költségvetési adat a különböző költségvetési tételekben a 
nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása céljából előirányozott alapokról; 

4. emlékezteti a Bizottságot, hogy korábban már kérte a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítésének politikáiról rendelkezésre álló információkat; sajnálatát fejezi 
ki, hogy a Bizottság még nem adta át ezeket az információkat; megismétli kérését, hogy 
szeretné megkapni a költségvetés elszámolásáról szóló jelentés esélyegyenlőségre 
vonatkozó adatait.

5. üdvözli a 2004-es költségvetés végrehajtásának a Strukturális Alapok céljainak és 
programozási időszakának tekintetében elért eredményeit, amely 99%-os kihasználtságot 
eredményezett, jóval többet, mint 2003-ban (89%);

6. észrevételezi a „Daphne" program alacsony kihasználtságát, de elfogadja a Bizottság 
érvelését, miszerint a program által támogatott projektek magas minőségi színvonalához 
ragaszkodni kell; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a javaslatok 
minőségének javítására és a kihasználtság fokozására;

  
1 HL C 74 E, 2004.3.24., 746.o.


