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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Splošne ugotovitve

1. ugotavlja, da je leto 2006 zadnje leto finančne perspektive 2000-2006 in zadnje leto 
več dolgoročnih programov, ki bi morali biti hitro uresničeni in hkrati posredno 
prispevati k oblikovanju novih političnih smernic za finančno perspektivo 2007-2013;

2. je prepričan, da je kljub trenutnim težavam v zvezi s proračunskim postopkom za leto 
2006 pomembno, da EU ohrani odgovornost za bolj socialno in konkurenčno Evropo 
in obžaluje, da Komisija s tem v zvezi ne izkazuje večjih prizadevanj;

3. obžaluje, da se pri pripravi proračuna v praksi še vedno ne izvaja načelo enakosti 
spolov; ugotavlja, da je odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in politiko 
enakih možnosti preučil v skladu z načeli, določenimi v Amsterdamski pogodbi, vrsto 
politik in ukrepov Skupnosti z vidika enakih možnosti in varovanja pravic žensk; s 
tem v zvezi ugotavlja, da se načelo enakosti spolov naj ne bi uporabljalo samo za 
posebne ukrepe, namenjene za spodbujanje enakih možnosti, temveč tudi za zaščito 
položaja žensk in njihovih pravic v kontekstu vseh proračunskih postavk;

4. poudarja, da je v skladu s členom 3(2) Pogodbe ES spodbujanje enakosti spolov 
temeljni cilj Skupnosti in ga je treba spoštovati pri vseh dejavnostih Skupnosti; nadalje 
poudarja, da mora Komisija zagotoviti spoštovanje načela enakosti spolov pri 
izvrševanju proračuna in da je treba vsak ukrep ovrednotiti z vidika njegovega 
različnega vpliva na moške in ženske;

5. poudarja, da bi morala Komisija razviti sistem poročanja, ki bi prikazoval učinke 
različnih proračunskih postavk na moške in ženske ter ponazarjal tako način 
upoštevanja načela enakosti spolov pri proračunskih izdatkih kot tudi projekte, ki so 
bili financirani z namenom doseganja uravnoteženosti spolov, predvsem za 
proračunske postavke, ki vsebujejo posebne določbe glede izdatkov za spodbujanje 
enakosti spolov in varovanje pravic žensk kot npr. proračunske postavke na področju 
samozaposlovanja in socialne zaščite;

6. poudarja, da so z ozirom na podobne cilje, ki so že bili zastavljeni v proračunskih 
postavkah predhodnih let, kot je predlagal Odbor za pravice žensk in politiko enakih 
možnosti, predlogi za proračun 2006 v glavnem usmerjeni v doseganje teh ciljev;

7. priznava, da predhodni predlog proračuna predlaga povečanje nekaterih proračunskih 
postavk, ki se nanašajo na enakost spolov in varovanje pravic žensk, v skladu s svojim 
lanskoletnim stališčem, in pričakuje poročilo o oceni finančnih instrumentov, ki bo 
objavljeno v letu 2005;

8. obžaluje trenutno predlagan pristop Komisije do združenih programov; zavrača idejo, 
da se program za enakost med spoloma vključi v program PROGRESS ter posebni 
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program za boj proti nasilju (Daphne) in ukrepe za preprečevanje uporabe drog in 
obveščanje v zvezi z njimi v splošni program "Temeljne pravice in pravosodje" 
(KOM(2005)0122); meni, da integracija specifičnih programov v širše programe s 
seboj prinaša tveganje, da tako vpliv kot tudi razpoznavnost politik glede enakosti 
spolov in varovanja pravic žensk postaneta obrobna tema; medtem zahteva, da se ne 
zmanjša obseg proračunskih sredstev, dodeljen posebnim programom in direktivam;

Posebna področja

1. predlaga povečanje finančnih sredstev za drugi akcijski program, katerega cilj je boj 
proti nasilju nad otroki, mladostniki in ženskami, Daphne II (postavka 18 04 01 02), 
zaradi priključitve novih držav članic; ugotavlja, da se je program Daphne izkazal kot 
učinkovito in pomembno sredstvo za boj proti nasilju, vendar se v mnogih primerih 
potencialni partnerji iz novih držav članic srečujejo s težavami in so zato odvisni od 
dodatne pomoči; meni, da so zato potrebna dodatna finančna sredstva, ki bi 
potencialnim partnerjem iz novih držav članic zagotovila informacije in podporo;

2. poudarja, kako pomembno je še naprej razvijati uspešne ukrepe za uresničevanje 
načela enakosti med moškimi in ženskami, zlasti v povezavi z naslednjimi ukrepi: v 
zvezi z Evropskim ženskim lobijem (postavka 04 05 01) meni, da trenutna raven 
financiranja ni ustrezna, če upoštevamo nove naloge, s katerimi se organizacija srečuje 
v razširjeni Uniji s 25 članicami; v zvezi z ženskimi organizacijami (postavka 04 05 
03) meni, da trenutna raven financiranja ni ustrezna, če upoštevamo večje število 
potencialnih partnerjev v razširjeni Uniji in njihove specifične potrebe; nadalje meni, 
da bilo treba povečati finančna sredstva, namenjena tem pobudam;

3. poudarja, da je treba začeti s pripravami za vzpostavitev evropskega inštituta za 
enakost spolov, kot je zapisano v sklepih ministrskega srečanja v Limericku 7. maja 
2004 in v sklepih Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov 1. in 2. junija 2004 ter potrjeno na Svetu za zaposlovanje, socialno 
politiko, zdravje in varstvo potrošnikov 2. in 3. junija 2005; predlaga oblikovanje nove 
proračunske postavke za ta namen (04 05 04 "p.m.");

4. poudarja, da je v okviru nadaljnjega povečevanja predpristopne pomoči Turčiji (člen 
22 02 04 01) bistveno, da se podpre Turčijo v njenih prizadevanjih za napredek na 
področju varovanja človekovih pravic in zlasti pravic žensk ter od nje zahteva, da 
izpolni kopenhagenska merila; ugotavlja, da je iz rednega poročila Komisije o 
napredku Turčije pri pripravah na članstvo za leto 2004 (COM(2004)0656) razvidno, 
da varovanje pravic žensk v Turčiji ni na zadovoljivi ravni in da je majhen tudi 
napredek na področju boja proti nasilju nad ženskami; predlaga, da se določen 
odstotek sredstev predvidi za ukrepe in programe, ki temeljijo na zadostni ravni 
financiranja in katerih cilj je izboljšanje enakosti med spoloma in varovanja pravic 
žensk; to velja zlasti za tiste ukrepe in programe, pri katerih sodelujejo ženske 
organizacije v državah članicah;
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5. poudarja, da bi proračun moral odražati strategije v skladu s pekinškimi izhodišči za 
ukrepanje in lizbonsko strategijo, da bi tako dosegli uravnoteženo zastopanost žensk 
med socialnimi partnerji, večjo vlogo žensk pri sprejemanju odločitev v gospodarstvu 
in lažji dostop žensk do izobraževanja ter ukrepov in programov s področja raziskav in 
tehnologije; meni, da bi bilo treba povečati finančna sredstva za zadevne programe s 
tega področja ter nameniti določen odstotek ukrepom s ciljem izboljšanja enakosti 
med spoloma na omenjenih področjih;

6. poudarja, da je za udeležbo žensk v informacijski družbi bistveno, da se na tem 
posebnem področju politike Skupnosti uresniči načelo enakosti spolov; meni, da je 
treba ta cilj dopolniti s posebni izdatki, katerih namen je boljša obveščenost 
državljanov s tem v zvezi.


