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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
Комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Припомня, че насърчаването на равнопоставеността на половете е основна цел на 
Общността; следователно, отново призовава за използване на подхода на 
бюджетиране, съобразено с фактора пол, в бюджета на ЕС и подчертава 
необходимостта от включване на измерението на равнопоставеността на половете 
във всички политики на всички равнища от бюджетния процес посредством 
бюджетиране, съобразено с фактора пол;

2. Отбелязва, че бюджетът на ЕС не е неутрален от гледна точка на пола и има 
различно отражение върху жените и мъжете; следователно, отново призовава за 
включване на оценката на въздействието върху пола във всички оценки на 
въздействието;

3. Приветства увеличението на бюджетните кредити за програмата за борба с 
насилието – Daphne III; счита, въпреки това, че бюджетът за 7-годишния период на 
програмата следва да бъде равномерно разпределен; следователно, предлага 
пропорционално увеличение в бюджета за 2008 г.;

4. Припомня, че раздел 5 от Програмата на Общността за заетост и социална 
солидарност – PROGRESS1, относно „Равнопоставеността на половете” получи 
значително по-малко от 12% от общия бюджет за програмата през 2007 г.; 
отбелязва, че този раздел все още не е получил пълните 12% от общия бюджет за 
програмата през 2008 г.; следователно, изисква увеличение в бюджета за раздел 5;

5. Подчертава значението на подкрепата за мрежите на европейско равнище, които 
попадат в приложното поле на раздел 5 на програма PROGRESS, по-специално 
Европейското лоби на жените, като се имат предвид успешните й резултати в 
предходните години;

6. Подчертава значението на наличието на достатъчно финансиране, което да даде 
възможност за успешно начало и работа на Европейския институт за 
равнопоставеност на половете;

7. Подчертава значението на това, да се гарантира балансирано разпределение по 
фактор пол на разходите за Европейската година на междукултурния диалог (2008 
г.).

  
1 Решение 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. (ОВ 2006 L 315, 
стр. 1).


