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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je bilo leto 2006 evropsko leto mobilnosti delavcev in je pripomoglo k večji 
ozaveščenosti o mobilnosti, ki je dejavnik oblikovanja dejanskega evropskega trga dela, in 
leto priprav na evropsko leto enakih možnosti za vse;

1. opozarja Komisijo, da je v skladu s členom 3(2) pogodbe o ES spodbujanje enakosti med 
moškimi in ženskami temeljni cilj Skupnosti, ki ga je treba upoštevati pri vseh dejavnostih 
Skupnosti; nadalje poudarja, da mora Komisija zagotoviti, da se enakost spolov upošteva 
pri izvrševanju proračuna, ter da je treba vsak ukrep oceniti v luči razlik, ki ga ima njegov 
vpliv na ženske in moške;

2. z obžalovanjem ugotavlja, da praksa priprave proračuna ob upoštevanju vidika spola še ni 
bila izvajana in zato ponavlja svojo zahtevo iz resolucije z dne 3. julija 2003 o pripravi 
proračuna ob upoštevanju vidika spola1, da se tako pri načrtovanju proračuna kot 
prednostni cilj upošteva vključevanje načela enakosti med spoloma;

3. ponavlja svojo zahtevo, da mora poročilo o razrešnici za proračun vsebovati podatke o 
politikah vključevanja enakosti spolov in podatke glede na spol; obžaluje, da Komisija ni 
posredovala teh podatkov;

4. pozdravlja stopnjo izvajanja v zvezi z vsemi cilji in programskim obdobjem za strukturne 
sklade (ESS), ki je bila dosežena pri proračunu za leto 2006, kar se odraža v stopnji 
izvrševanja plačil, ki znaša 99 %; vendar pa je zaskrbljen zaradi povečanja števila 
neporavnanih obveznosti in zaradi nevarnosti razveljavitve odhodkov, zato poziva 
Komisijo, da izboljša te razmere s poenostavitvijo pravil za obdobje 2007-2013, ki 
zadevajo upravičenost odhodkov v okviru evropskih strukturnih skladov in razširi uporabo 
integriranega administrativnega in nadzornega sistema na te sklade, saj so nadzorni 
sistemi v državah članicah na splošno neuspešni ali zmerno uspešni;

5. z obžalovanjem ugotavlja, da glede pomanjkanja podatkov v zvezi z dejavnostmi, ki 
spodbujajo enakost spolov, in so prejele pomoč iz strukturnih skladov ni bilo napredka, ter 
ponavlja svojo zahtevo, da Komisija ta položaj izboljša;

6. poudarja, da je kljub dejstvu, da evropski strukturni skladi podpirajo cilje 1, 2 in 3 z 
zagotavljanjem finančne pomoči za boj proti brezposelnosti, za razvoj človeških virov in 
spodbujanje vključevanja na trg dela, obžalovanja vredno, da pobuda Skupnosti EQUAL 
ni več pomemben instrument za boj proti spolni diskriminaciji na trgu dela; ker so načela 
programa EQUAL že vključena v glavni program evropskih strukturnih skladov meni, da 
potrebujemo službo za pomoč nevladnim organizacijam, da se jim tako omogoči 
nadaljevanje dela;

7. opaža stalno nizko stopnjo izkoriščenosti plačil za program Daphne in poziva Komisijo, 

                                               
1 UL C 74 E, 24.3.2004, str. 746.
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da sprejme potrebne ukrepe za izboljšanje teh razmer in v izogib razveljavitve odhodkov;

8. meni, da je treba večjo pozornost nameniti spodbujanju udeležbe žensk v družbi znanja in 
na trgu dela, ter posledično visoko-kakovostnemu usposabljanju in zaposlovanju žensk na 
področjih informacijske in komunikacijske tehnologije.
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