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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rok 2007 byl evropským rokem rovných příležitostí pro všechny 
a že díky tomu byla věnována zvýšená pozornost nejrůznějším formám diskriminace, 
s nimiž se ženy často potýkají,

B. vzhledem k tomu, že kvůli přetrvávajícím genderovým nerovnostem má využití 
rozpočtových prostředků rozdílný účinek u mužů a u žen,

1. připomíná Komisi, že na základě čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES je prosazování rovnosti 
mužů a žen základním principem EU a cílem, který je relevantní pro všechny činnosti 
a politiky Společenství;

2. opakuje svůj požadavek adresovaný Komisi, aby byla rovnost mezi muži a ženami coby 
trvalý prioritní cíl řádně zohledněna při rozpočtovém plánování v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví, jak Parlament požadoval ve svém 
usnesení ze dne 3. července 2003, a vyjadřuje politování nad tím, že studii proveditelnosti 
na toto téma, kterou má Komise předložit, provázejí průtahy;

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že výroční zpráva Účetního dvora týkající se plnění 
rozpočtu za rok 2007 neobsahuje informace o tom, zda rozpočet účinně přispěl 
k prosazování rovnosti mezi muži a ženami;

4. navrhuje, aby Účetní dvůr zahrnul hledisko rovnosti pohlaví do svých výročních 
a zvláštních zpráv, zejména relevantní informace o politikách genderového 
mainstreamingu a o dostupnosti údajů rozčleněných podle pohlaví.
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