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NÁVRHY

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

1. připomíná, že podpora rovnosti mužů a žen je základním cílem Společenství; připomíná 
proto výzvu, aby se při sestavování rozpočtu EU zohlednila rovnost pohlaví a připomíná, 
že je nutné začlenit hledisko rovného postavení mužů a žen do všech politik a na všech 
úrovních rozpočtového procesu prostřednictvím sestavování rozpočtu v souladu se 
zásadami rovnosti pohlaví;

2. upozorňuje na to, že rozpočet EU není neutrální z hlediska rovnosti pohlaví a má rozdílný 
vliv na muže a ženy; připomíná proto výzvu, aby do všech hodnocení dopadů bylo 
začleněno hodnocení dopadu na jednotlivá pohlaví;

3. vítá navýšení rozpočtu ve prospěch programu pro boj proti násilí – Daphne III;  je však 
přesvědčen, že by rozpočet stanovený na 7 let trvání programu měl být rovnoměrně 
rozdělen; navrhuje proto úměrné zvýšení rozpočtu na rok 2008;

4. připomíná, že oddíl 5 programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu 
PROGRESS1 věnovaný rovnému postavení mužů a žen zdaleka neodpovídal ani 12 % 
celkového rozpočtu vyčleněného na tento program v roce 2007; konstatuje, že tento oddíl 
nedosáhl plných 12 % z celkového rozpočtu na tento program ani v roce 2008; požaduje 
proto zvýšení rozpočtu pro oddíl 5;zdůrazňuje význam podpory sítím na evropské úrovni v 
rámci oddílu 5 programu PROGRESS, zejména Evropské ženské lobby, vzhledem k jeho 
úspěšnému plnění úkolů v předchozích letech;  

5. zdůrazňuje význam přiměřeného financování, aby bylo možno úspěšně zahájit činnost a 
provoz Evropského institutu pro rovné postavení mužů a žen; 

7. zdůrazňuje, že je důležité zaručit, aby výdaje na Evropský rok mezikulturního dialogu 
(2008) byly z hlediska rovnosti pohlaví vyvážené.

  
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006 (Úř. věst. 2006 L 315 s. 1).
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