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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže rok 2006 bol Európskym rokom mobility pracovníkov zameraným na zvýšenie 
povedomia o mobilite ako o faktore vytvorenia skutočného európskeho trhu práce 
a zároveň bol rokom príprav na Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých;

1. pripomína Komisii, že podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy o ES je presadzovanie 
rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami hlavným cieľom Spoločenstva a malo by sa 
rešpektovať vo všetkých jeho činnostiach; ďalej zdôrazňuje, že Komisia musí zabezpečiť, 
aby sa rodová rovnosť brala do úvahy pri plnení rozpočtu a aby sa každá činnosť 
hodnotila z hľadiska jej rozdielneho dosahu na mužov a ženy;

2. s poľutovaním konštatuje, že postup tvorby a čerpania rozpočtu z hľadiska rodovej 
rovnosti sa zatiaľ nerealizuje, preto opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku vyjadrenú 
v uznesení z 3. júla 2003 o rozpočte založenom na rodovej rovnosti1, aby sa pri plánovaní 
rozpočtu náležite zohľadňovalo rodové hľadisko ako prvoradý cieľ;

3. znovu zdôrazňuje svoju požiadavku, aby správy o absolutóriu za plnenie rozpočtu 
obsahovali informácie o politikách uplatňovania rodového hľadiska a rodovo špecifické 
údaje; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia tieto informácie neposkytla;

4. víta mieru plnenia rozpočtu na rok 2006, pokiaľ ide o všetky ciele a programové obdobie 
štrukturálnych fondov (ESF), ktorá sa prejavila v miere realizácie platieb na úrovni 99 %; 
vyjadruje však znepokojenie nad nárastom neuhradených záväzkov a rizikom, že dôjde 
k zrušeniu viazanosti výdavkov, vyzýva preto Komisiu, aby túto situáciu napravila 
zjednodušením na pravidiel obdobie 2007 – 2013 v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov 
v rámci ESF, ako aj rozšírením použitia integrovaného systému spravovania a kontroly 
(IACS) na ESF, keďže kontrolné systémy v členských štátoch sú vo všeobecnosti buď 
neúčinné, alebo sú účinné len v obmedzenej miere;

5. s poľutovaním konštatuje, že nedošlo k žiadnemu zlepšeniu, čo sa týka nedostatku údajov 
o činnostiach zameraných na podporu rodovej rovnosti, ktoré dostali finančnú podporu 
z ESF, a opätovne žiada Komisiu, aby túto situáciu napravila;

6. poukazuje na to, že hoci ESF podporuje ciele 1, 2 a 3 tým, že poskytuje finančnú pomoc 
na boj proti nezamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a podporu integrácie do trhu práce, 
je poľutovaniahodné, že iniciatíva Spoločenstva s názvom EQUAL už neslúži ako 
dôležitý nástroj boja proti rodovej diskriminácii na trhu práce; keďže zásady programu 
EQUAL sú v súčasnosti zahrnuté v hlavných programoch ESF, domnieva sa, že by bolo 
potrebné poskytovať MVO asistenčnú službu, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti;

7. poukazuje na trvalo nízku mieru využívania platieb v prípade programu Daphne a nalieha 
na Komisiu, aby podnikla kroky potrebné na zlepšenie tejto situácie a na zabránenie 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 74 E, 24. 3. 2004, s. 746.
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zrušeniu viazanosti výdavkov;

8. domnieva sa, že by sa mala venovať väčšia pozornosť podpore účasti žien na znalostnej 
spoločnosti a na trhu práce, a teda aj vysokokvalitnej odbornej príprave a zamestnávaniu 
žien v oblasti informačných a komunikačných technológií.
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