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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 2006 a munkavállalói mobilitás európai éve volt, ami felhívta a figyelmet a 
mobilitásra mint a valódi európai munkaerőpiac létrehozásának fontos tényezőjére, 
továbbá ebben az évben zajlottak az esélyegyenlőség európai évének előkészületei;

1. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy az EK-Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a Közösség alapvető célja, és azt a 
Közösség minden tevékenysége során tiszteletben kell tartani; továbbá hangsúlyozza, 
hogy a Bizottságnak biztosítania kell a nemek közötti egyenlőség figyelembevételét a 
költségvetés végrehajtása során, valamint minden fellépést értékelni kell a férfiakra és 
nőkre gyakorolt hatásukban tapasztalható különbségek tekintetében;

2. sajnálattal állapítja meg, hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-készítés gyakorlata még mindig nem valósult meg, ezért megismétli a nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vevő költségvetés-tervezésről szóló, 2003. július 3-i 
állásfoglalásában1 szereplő azon kérését, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
elvének érvényesítését az elsődleges célok között vegyék figyelembe a költségvetési 
tervezés során;

3. megismétli azon kérését, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános elvét 
figyelembe vevő stratégiákkal és a nemi szempontokon alapuló adatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás szerepeljen a költségvetési mentesítési jelentésekben; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság nem tünteti fel ezt az információt a jelentésben;

4. üdvözli a 2006-os költségvetés végrehajtási arányát a strukturális alapok (ESZA) céljai és 
tervezési időszaka tekintetében, ami a kifizetések tekintetében 99%-os végrehajtási arányt 
jelent; aggodalmát fejezi ki azonban a fennálló kötelezettségvállalások növekedése, illetve 
azon kockázat miatt, hogy ezeket a lekötött kiadásokat visszavonják, ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy orvosolja a helyzetet azáltal, hogy az ESZA keretében történő 
kifizetésekre való jogosultság tekintetében egyszerűsíti a 2007 és 2013 közötti időszakra 
vonatkozó szabályokat, valamint kiterjeszti az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert 
(IACS) az ESZA-ra, mert a tagállamokban alkalmazott ellenőrzési rendszerek általában 
nem vagy csak mérsékelten hatékonyak;

5. sajnálattal állapítja meg, hogy az ESZA-ból támogatásban részesülő, a nemek közötti 
esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységekkel kapcsolatos adatok hiánya tekintetében 
nem történt előrelépés, és megismétli azon kérését, hogy a Bizottság orvosolja ezt a 
helyzetet;

6. rámutat arra, hogy bár az ESZA a munkanélküliség leküzdése, az emberi erőforrások 
fejlesztése és a munkaerő-piaci integráció előmozdítása céljából nyújtott pénzügyi 

                                               
1 HL C 74. E, 2004.3.24., 746. o.
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segítség révén támogatja az 1., 2. és 3. célkitűzést, sajnálatos, hogy az EQUAL közösségi 
kezdeményezés, amely a nemek közötti megkülönböztetés elleni küzdelem fontos eszköze 
volt a munkaerőpiacon, már nem működik, mivel az EQUAL program alapelvei 
bekerültek az ESZA főbb programjaiba; úgy véli, hogy a nem kormányzati 
szervezeteknek munkájuk folytatásához szükségük lenne egy tanácsadó szolgálatra;

7. megállapítja, hogy a Daphne program kifizetési előirányzatainak végrehajtási aránya 
folyamatosan alacsony, és sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket 
ennek javítására és a lekötött kiadások visszavonásának elkerülésére;

8. úgy ítéli meg, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a nők részvételének ösztönzésére a 
tudásalapú társadalomban és a munkaerőpiacon, így a nők magas színvonalú képzésére és 
az információs és kommunikációs technológiák területén történő foglalkoztatására.


	701395hu.doc

