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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2006-ieji buvo Europos darbuotojų mobilumo metai, per kuriuos buvo didinamas 
supratimas apie mobilumą, kaip tikros Europos darbo rinkos įsteigimo veiksnį, ir 
ruošiamasi Europos lygių galimybių visiems metams;

1. primena Komisijai, kad pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį lyčių lygybės skatinimas yra 
esminis Bendrijos tikslas ir jo turi būti laikomasi visoje Bendrijos veikloje; taip pat 
pabrėžia, kad Komisija turi užtikrinti, kad vykdant biudžetą būtų atkreipiamas dėmesys į 
lyčių lygybę ir kad bet kokie veiksmai būtų vertinami atsižvelgiant į skirtingą jų poveikį 
vyrams ir moterims;

2. apgailestaudamas pastebi, kad lyčių aspekto įtraukimas į biudžeto procesą vis dar nėra 
praktiškai įgyvendinamas, ir todėl pakartoja savo 2003 m. liepos 3 d. rezoliucijoje dėl 
lyčių aspekto įtraukimo į biudžeto procesą1 pateiktą reikalavimą, kad planuojant biudžetą, 
būtų tinkamai atsižvelgta į lyčių aspektų įtraukimą į pagrindines politikos sritis, kaip į 
prioritetinį tikslą;

3. pakartoja reikalavimą, kad į pranešimus apie biudžeto įvykdymą būtų įtraukiama 
informacija apie lyčių aspekto integravimą į pagrindines veiklos sritis ir konkretūs 
duomenys lyčių lygybės klausimais; apgailestauja, kad Komisija nepateikė šios 
informacijos;

4. atsižvelgiant į visus struktūrinių fondų (ESF) tikslus ir jų programavimo laikotarpį, 
palankiai vertina 2006 m. biudžeto įvykdymo mastą, kuris rodo, kad buvo įvykdyta 99 
proc. mokėjimų; tačiau nerimauja dėl to, kad daugėja neįvykdytų įsipareigojimų ir kyla 
pavojus, kad su atitinkamomis išlaidomis susiję įsipareigojimai bus panaikinti, todėl 
ragina Komisiją pagerinti šią padėtį ir supaprastinti 2007–2013 m. laikotarpiu taikomas 
ESF išlaidų atitikties reikalavimams taisykles bei integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemą (IACS) taikyti ir ESF, kadangi kontrolės sistemos valstybėse narėse paprastai 
neveiksmingos arba tik vidutiniškai veiksmingos;

5. apgailestaudamas pažymi, kad nepagerėjo padėtis, susijusi su duomenų apie veiklą lyčių 
lygybei skatinti, kuriai skirta ESF parama, trūkumu, ir pakartoja prašymą, kad Komisija 
pagerintų šią padėtį;

6. pažymi, kad nors ESF remia 1, 2 ir 3 tikslų įgyvendinimą ir skiria finansinę paramą kovai 
su nedarbu, žmogiškiesiems ištekliams vystyti ir integracijai į darbo rinką skatinti, gaila, 
jog Bendrijos iniciatyva EQUAL, kuri yra svarbi kovos su lyčių diskriminacija darbo 
rinkoje priemonė, nebevykdoma; kadangi programos EQUAL principai dabar įtraukti į 
pagrindines ESF programas, mano, kad reikėtų įsteigti pagalbos NVO tarnybą, siekiant 
sudaryti sąlygas joms tęsti savo veiklą;

                                               
1 OL C 74 E, 2004 3 24, p. 746.
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7. pažymi, kad programos „Daphne“ mokėjimų panaudojimo lygis nuolat žemas, ir ragina 
Komisiją imtis būtinų veiksmų siekiant pagerinti padėtį ir išvengti su mokėjimais susijusių 
įsipareigojimų panaikinimo;

8. mano, kad daugiau dėmesio reikia skirti tam, kad moterys būtų skatinamos dalyvauti žinių 
visuomenėje ir darbo rinkoje, taigi ir tam, kad būtų skatinamas moterų aukštos kokybės 
mokymas ir užimtumas informacinių ir ryšių technologijų srityje;
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