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PASIŪLYMAI

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

Bendros pastabos

1. pažymi, kad 2006 m. yra paskutinieji 2000–2006 m. finansinės perspektyvos 
galiojimo metai ir paskutiniai keleto ilgalaikių programų, kurios turėtų būti greitai 
įgyvendintos, bet kurios turėtų netiesiogiai būti panaudotos nustatant naujas 2007–
2013 m. finansinės perspektyvos politines gaires, vykdymo metai;

2. mano, kad nepaisant dabartinių sunkumų sudarant 2006 m. biudžetą, svarbu, kad ES ir 
toliau siektų sukurti labiau socialinę ir konkurencingesnę Europą, ir apgailestauja, kad 
Komisijos užmojai šiuo klausimu yra per maži;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol nebuvo numatomas atskiras biudžetas lyčių lygybės 
klausimams spręsti;  pažymi, kad vadovaudamasis Amsterdamo sutartyje nustatytais 
principais Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas lygių 
galimybių ir moterų teisių apsaugos aspektu išnagrinėjo daugelį Bendrijos politikos 
sričių ir priemonių; visa tai turėdamas galvoje pažymi, kad lyčių aspektas turėtų būti 
integruojamas ne tik specialių lygias galimybes propaguoti skirtų priemonių atveju, o 
jo taikymo sritis turėtų būti išplėsta tiek, kad į moterų padėtį ir moterų teisių gynimą 
būtų atsižvelgiama visuose biudžeto punktuose;

4. pabrėžia, kad pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį skatinti lyčių lygybę – esminis 
Bendrijos tikslas, ir į jį turi būti atsižvelgiama visose Bendrijos veiklos srityse;  be to, 
pabrėžia, kad Komisija turi užtikrinti, kad vykdant biudžetą būtų atsižvelgiama į lyčių 
lygybę ir kad visi veiksmai būtų vertinami iš skirtingo jo poveikio vyrams ir moterims 
perspektyvos;

5. pabrėžia, kad Komisija turėtų sukurti atsiskaitymo sistemą, kuri parodytų skirtingų 
biudžeto eilučių poveikį vyrams ir moterims ir kuri atskleistų, kiek skirstant biudžeto 
išlaidas atsižvelgta į lyčių lygybės aspektą ir kokie projektai buvo finansuoti siekiant 
lyčių pusiausvyros, ypač susiję su biudžeto punktais, kuriuose specialiai numatomos 
lėšos lyčių lygybei skatinti ir moterų teisėms saugoti, pvz., savisamdos ir socialinės 
apsaugos sričių punktais;  

6. pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad panašių tikslų siekiama ankstesnių metų biudžeto 
eilutėmis, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto siūlymu 2006 m. biudžete 
daugiausia ragina pasiekti šiuos tikslus;

7. pripažįsta, kad atsižvelgiant į praeitais metais priimtą Parlamento poziciją, 
preliminariame biudžeto projekte siūloma padidinti asignavimus kai kurioms su lyčių 
lygybe ir moterų teisių apsauga susijusioms biudžeto eilutėms ir laukia šių finansinių 
instrumentų įvertinimo ataskaitos, kuri bus paskelbta 2005 m.;

8. apgailestauja dėl Komisijos požiūrio į programų sujungimą, kuris dabar yra siūlomas; 
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nepritaria minčiai prijungti lyčių lygybės programą prie programos PROGRESS ir 
specialią programą „Kova su smurtu (Daphne), narkotikų prevencija ir informavimas“ 
įtraukti į bendrąją programą „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ (KOM(2005)0122); 
mano, kad labiau specifines programas paverstus platesnių programų dalimi gali kilti 
rizika sumažinti lyčių lygybės ir moterų teisių politikos poveikį ir regimumą; dabar 
reikalauja, kad specialioms programoms ir direktyvoms įgyvendinti skiriamos 
biudžeto lėšos nebūtų sumažintos.

Specialios sritys

1. atsižvelgiant į naujų valstybių narių įstojimą į ES, siūlo padidinti antrosios veiksmų 
programos, skirtos kovai su smurtu prieš vaikus, paauglius ir moteris (Daphne II, 
punktas 18 04 01 02), finansavimą; atkreipia dėmesį į tai, kad programa Daphne
pasitvirtino esanti veiksminga ir svarbi priemonė kovojant su smurtu, tačiau daugeliu 
atvejų galimi partneriai iš naujųjų valstybių narių susiduria su sunkumais ir papildoma 
parama jiems duotų naudos; todėl mano, kad norint tokioms naujoms valstybėms 
narėms teikti informaciją ir pagalbą reikalingos papildomos lėšos;

2. pabrėžia, kad svarbu toliau kurti veiksmingas priemones, kuriomis siekiama vyrų ir 
moterų lygybės, ypač atsižvelgiant į šias priemones: mano, kad dabartinis Europos 
lobisčių organizacijos (European Women's Lobby, punktas 04 05 01) finansavimo 
lygis yra nepakankamas, turint galvoje naujas užduotis, su kuriomis ši organizacija 
susiduria išsiplėtusioje 25-ių valstybių narių Europos Sąjungoje;  mano, kad dabartinis 
Moterų organizacijų (punktas 04 05 03) finansavimo lygis yra nepakankamas, turint 
galvoje padidėjusį galimų partnerių skaičių išsiplėtusioje Europos Sąjungoje ir 
specifinius jų poreikius;  be to, mano, kad šių iniciatyvų finansavimą reikėtų padidinti;

3. pabrėžia būtinybę imtis parengiamųjų veiksmų ir įkurti Europos lyčių lygybės 
institutą, kaip reikalauta 2004 m. gegužės 7 d. ministrų susitikimo Limerike išvadose 
ir 2004 m. birželio 1–2 d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos apsaugos ir 
vartotojų reikalų Tarybos išvadose ir kas buvo dar kartą pabrėžta 2005 m. birželio 2–3 
d. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos apsaugos ir vartotojų reikalų Tarybos 
išvadose; siūlo šiuo tikslu sukurti naują biudžeto eilutę (04 05 04 „p.m.“);

4. pabrėžia, kad kadangi pasirengimo narystei pagalba Turkijai (straipsnis 22 02 04 01) 
vis didėja, labai svarbu remti Turkijos pastangas toliau tobulinti žmogaus teisių, ypač 
moterų teisių, apsaugą ir reikalauti, kad ji įgyvendintų Kopenhagos kriterijus; pažymi, 
kad Europos Komisijos rekomendacijoje dėl Turkijos pažangos rengiantis  narystei ES 
(KOM(2004)0656) teigiama, kad moterų teisės Turkijoje nėra pakankamai saugomos 
ir kad pažanga kovojant su smurtu prieš moteris yra nedidelė; siūlo tam tikrą lėšų 
procentą skirti programoms ir veiksmams, kuriems būtų suteiktas pakankamas 
finansavimo lygis ir kuriais būtų siekiama įtvirtinti lyčių lygybę ir tobulinti moterų 
teisių apsaugą, ypač tokiems, kurių imtasi kartu su valstybių narių moterų 
organizacijomis;  

5. pabrėžia, jog siekiant, kad tarp socialinių partnerių būtų proporcingas moterų atstovių 
skaičius, kad moterys daugiau dalyvautų priimant ekonomikos srities sprendimus ir 
kad moterys turėtų daugiau galimybių mokytis bei dalyvauti su moksliniais tyrimais ir 
technologijomis susijusiuose veiksmuose ir programose, biudžetas turėtų atspindėti 
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strategijas, kurios buvo nustatytos Pekino veiksmų platformoje ir Lisabonos 
strategijoje; mano, kad reikėtų padidinti šiuo požiūriu svarbių programų finansavimo 
lygį ir tam tikrą procentą skirti veiksmams, kuriais siekiama įtvirtinti lyčių lygybę 
šiose srityse;

6. pažymi, kad siekiant užtikrinti moterų dalyvavimą informacinėje visuomenėje, labai 
svarbu įgyvendinti lyčių lygybės principą šioje specifinėje Bendrijos politikos srityje;  
mano, kad norint pasiekti šį tikslą reikia skirti specialias lėšas informacijos šiais 
klausimais skleidimo piliečiams tobulinimui.


