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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że 2004 r. był rokiem rozszerzenia Unii Europejskiej, a głównym 
priorytetem dla budżetu było czynne wspieranie procesu integracji dziesięciu nowych 
państw członkowskich,

1. wyraża ubolewanie, że sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu nie 
zawiera wielu istotnych informacji na temat tego w jaki sposób budżet odpowiedział na 
ten priorytet, szczególnie w zakresie równych szans dla kobiet w rozszerzonej Unii 
Europejskie;

2. przypomina Komisji, że na mocy Traktatu Nicejskiego na bardzo szeroki wachlarz polityk 
i działań wspólnotowych należy spojrzeć z perspektywy równości szans;

3. ponawia swój wniosek do Komisji zawarty w rezolucji Parlamentu z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie finansowania z uwzględnieniem kwestii płci i wyraża ubolewanie, że 
sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu nie daje mu możliwości 
oceny wpływu budżetu z punktu widzenia problematyki związanej z płcią; wyraża 
ubolewanie z powodu braku danych odnośnie środków budżetowych przeznaczonych, w 
ramach różnych linii budżetowych, na promowanie równości płci;

4. przypomina Komisji o swoim wniosku o udzielenie mu istotnych informacji w sprawie 
polityk w zakresie włączania problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i 
politycznego; wyraża ubolewanie, że Komisja nie przekazała tych informacji; ponawia 
swój wniosek o uwzględnienie w sprawozdaniu w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu danych odnoszących się specyficznie do problematyki płci; 

5. z zadowoleniem przyjmuje postęp osiągnięty na poziomie wykonania budżetu na rok 2004 
w zakresie wszystkich celów i okresu programowania funduszy strukturalnych, co 
przełożyło się na osiągnięcie wskaźnika wykorzystania środków na płatności w wysokości 
99%, czyli znacznie wyższego niż ten osiągnięty w 2003 r. (89%);

6. zauważa, że wskaźnik wykorzystania środków na płatności w ramach programu 
„Daphne“ jest niski, choć zgadza się z uzasadnieniem Komisji odnośnie konieczności 
utrzymania wysokiej jakości standardów w projektach wspieranych przez ten program; 
wzywa Komisję do podjęcia koniecznych kroków w celu poprawienia jakości projektów 
oraz zwiększenia wskaźnika wykorzystania środków na płatności. 


