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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 rok 2006 - jako Europejski roki mobilności pracowników - podniósł 
świadomość faktu, że mobilność jest czynnikiem tworzącym prawdziwie europejski rynek 
pracy i był rokiem przygotowań do Europejskiego roku równości szans dla wszystkich;

1. przypomina Komisji, że - zgodnie z art. 3(2) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę  
Europejską - wspieranie równości mężczyzn i kobiet jest podstawowym zadaniem 
Wspólnoty, które powinno być respektowane we wszystkich jej działaniach; podkreśla 
ponadto, że Komisja musi zapewnić uwzględnienie równości płci przy wykonywaniu 
budżetu, a każde działanie musi być rozpatrywane z punktu widzenia różnic jego wpływu 
na mężczyzn i kobiety;

2. z żalem stwierdza, że nie wprowadzono jeszcze planowania budżetowego z 
uwzględnieniem kwestii płci, dlatego ponawia jako priorytetowy postulat właściwego 
uwzględnienia zagadnień płci w budżecie zawarty w rezolucji z dnia 3 lipca 20031 r. w 
sprawie finansowania z uwzględnieniem kwestii płci;

3. ponawia żądanie zawarcia informacji o uwzględnieniu zagadnień płci i danych odnośnie 
poszczególnych płci w sprawozdaniach z wykonania budżetu; ubolewa nad 
niedostarczeniem tych informacji przez Komisję;

4. z zadowoleniem przyjmuje stopień wykonania budżetu na rok 2006 w zakresie wszystkich 
celów i okresu programowania Funduszy Strukturalnych (EFS) wynoszący 99%; wyraża 
jednak zaniepokojenie wzrostem zaległych zobowiązań oraz niebezpieczeństwem 
umorzenia środków i w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań naprawczych 
w tym zakresie polegających na uproszczeniu przepisów na lata 2007 - 2013 dotyczących 
kwalifikowalności wydatków EFS oraz objęcie EFS zintegrowanym systemem 
zarządzania i kontroli (IACS), ponieważ systemy kontroli w państwach członkowskich są 
na ogół nieskuteczne lub mało skuteczne;

5. z żalem odnotowuje brak poprawy sytuacji w zakresie dostępności danych dotyczących 
działań na rzecz równość płci, które otrzymały wsparcie z EFS, i ponownie zwraca się do 
Komisji o zaradzenie temu problemowi;

6. zwraca uwagę, że chociaż EFS wspiera cele 1, 2 i 3 poprzez udzielanie finansowego 
wsparcia walce z bezrobociem, rozwojowi zasobów ludzkich i działaniom na rzecz 
integracji z rynkiem pracy, godnym ubolewania jest fakt, że wygasła już inicjatywa 
wspólnotowa EQUAL i nie pełni roli ważnego instrumentu zwalczania dyskryminacji na 
tle płci na rynku pracy; ponieważ programy EQUAL są obecnie w zasadzie włączone do 
głównych programów EFS, jest zdania, że niezbędne jest powołanie punktu pomocy 
(helpdesk) dla organizacji pozarządowych w celu umożliwienia im kontynuacji pracy;

                                               
1 Dz.U. C 74 E, 23/3/2004 r., s. 746



PE398.711v01-00 4/4 PA\701395PL.doc

PL

7. zauważa stale niski stopień wykorzystania środków programu Daphne i wzywa Komisję 
do podjęcia niezbędnych kroków w celu poprawy sytuacji i uniknięcia umorzenia 
środków; 

8. jest zdania, że należy zwrócić większą uwagę na promocję udziału kobiet w 
społeczeństwie opartym na wiedzy i w rynku pracy, a w związku z tym na wysokiej 
jakości szkolenia oraz zatrudnienie kobiet w dziedzinie technologii informacyjnej i 
komunikacyjnej


	701395pl.doc

