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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 2006 byl Evropským rokem mobility pracovníků, jehož účelem 
bylo vnést do povědomí mobilitu jako faktor vytvoření skutečného evropského 
pracovního trhu, a rokem příprav na Evropský rok rovných příležitostí pro všechny, 

1. připomíná Komisi, že podle čl. 3 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství je 
podpora rovného zacházení pro muže a ženy základním cílem Společenství a měla by být 
zohledněna ve všech činnostech Společenství; dále zdůrazňuje, že Komise musí zajistit, 
aby se k rovnému zacházení pro muže a ženy přihlíželo při plnění rozpočtu a aby veškeré 
činnosti byly posuzovány z hlediska rozdílného dopadu na muže a ženy;

2. s politováním konstatuje, že dosud nebyl zaveden postup sestavování rozpočtu s ohledem 
na rovnost pohlaví, a proto opakuje svůj požadavek vyjádřený v usnesení ze dne 
3. července 2003 o sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví1, aby bylo 
v rozpočtovém plánování řádně zohledněno začlenění hlediska rovnosti mužů a žen coby 
prioritní cíl;

3. opětovně požaduje, aby zprávy o udělování absolutoria obsahovaly informace o politikách 
začlenění rovnosti mužů a žen a údaje specifické pro jednotlivá pohlaví; vyjadřuje 
politování nad tím, že Komise tyto informace dosud neposkytla;

4. vítá míru plnění rozpočtu na rok 2006 s ohledem na všechny cíle a programové období 
strukturálních fondů (Evropský sociální fond – ESF), což se promítlo v míře plnění plateb, 
která dosáhla výše 99 %; vyjadřuje však znepokojení nad nárůstem neuhrazených závazků 
a rizikem zrušení výdajů, a vyzývá proto Komisi, aby tuto situaci napravila 
zjednodušením pravidel týkajících se způsobilosti výdajů v rámci ESF na období 2007–
2013 a rozšířením použitelnosti integrovaného administrativního a kontrolního systému 
(IACS) na ESF, neboť kontrolní systémy členských států jsou obecně neúčinné, nebo jsou 
účinné jen zčásti;

5. s lítostí konstatuje, že pokud jde o chybějící údaje o činnostech prosazujících rovnost 
mužů a žen, které obdržely podporu z ESF, nedošlo k žádnému zlepšení, a připomíná 
Komisi, aby tuto situaci napravila;

6. poukazuje na to, že ačkoli ESF podporuje Cíle 1, 2 a 3 tím, že poskytuje finanční pomoc 
na boj proti nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů a podporu začlenění do pracovního 
trhu, je politováníhodné, že iniciativa Společenství EQUAL již neslouží jako důležitý 
nástroj potírání diskriminace na základě pohlaví na pracovním trhu; jelikož zásady 
programu EQUAL jsou nyní začleněny do hlavních programů ESF, domnívá se, 
že nevládní organizace by nutně potřebovaly asistenční službu, aby mohly pokračovat ve 
své práci;

                                               
1 Úř. věst. C 74 E, 24.3.2004, s. 746.
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7. konstatuje, že program Daphne vykazuje trvale nízkou míru využití plateb, a vyzývá 
naléhavě Komisi, aby podnikla nezbytné kroky, které povedou ke zlepšení situace 
a zabrání zrušení výdajů;

8. domnívá se, že by měla být věnována větší pozornost prosazování účasti žen ve 
společnosti založené na znalostech a na pracovním trhu, a tedy i kvalitní odborné přípravě 
a zaměstnávání žen v oblasti informačních a komunikačních technologií.
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