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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže rok 2004 bol rokom rozšírenia a prvoradou úlohou rozpočtu bolo aktívne uľahčiť 
proces integrácie desiatich nových členských štátov,

1. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že správa o udelení absolutória na rozpočet 
neuvádza dostatok podstatných informácií ohľadom toho, ako rozpočet túto úlohu 
dosiahol, najmä pokiaľ ide o rovnaké príležitosti pre ženy v rozšírenej Únii;

2. pripomína Komisii, že z ustanovení Zmluvy z Nice vyplýva povinnosť pristupovať k 
rozsiahlemu množstvu politík a opatrení Spoločenstva z hľadiska rovnakých príležitostí;

3. znovu zdôrazňuje svoju žiadosť Komisii, uvedenú v uznesení z 3. júla 2003 o 
rozpočtovaní založenom na rovnosti pohlaví1 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa 
o udelení absolutória na rozpočet mu neumožňuje vyhodnotiť vplyv rozpočtu z rodového 
hľadiska; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom rozpočtových údajov o rozpočtových 
prostriedkoch vyčlenených na podporu rodovej rovnosti v súvislosti s rôznymi 
rozpočtovými riadkami;

4. pripomína Komisii svoju žiadosť o príslušné informácie ohľadom politík týkajúcich sa 
rodového hľadiska; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia tieto informácie 
neposkytla; opakuje svoju žiadosť o špecifické údaje týkajúce sa rodového hľadiska v 
správe o udelení absolutória na rozpočet;

5. víta pokrok dosiahnutý pri plnení rozpočtu na rok 2004, pokiaľ ide o všetky ciele a 
programové obdobie pre štrukturálne fondy, ktorý sa prejavil v miere realizácie platieb na 
úrovni 99 %, čo je vysoko nad úrovňou dosiahnutou v roku 2003 (89 %);

6. berie na vedomie nízku mieru realizácie platieb v súvislosti s programom Daphne a 
zároveň súhlasí s argumentáciou Komisie, pokiaľ ide o udržanie vysokých noriem kvality 
projektov podporovaných týmto programom; dôrazne vyzýva Komisiu, aby prijala kroky 
nevyhnutné na zlepšenie kvality návrhov a zvýšenie miery realizácie platieb.

  
1 Ú. v. EÚ C 74 E, 24. 3. 2004, s. 746.


