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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a Közösség egyik alapvető 
célkitűzése; ezért ismételten felhív a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-tervezési megközelítés alkalmazására az EU költségvetésében, valamint 
annak szükségességére, hogy a nemek közti egyenlőség elvének alkalmazását valamennyi 
politika részévé kell tenni a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-tervezés révén a költségvetési eljárás minden szintjén;

2. megjegyzi, hogy az EU költségvetése nem semleges a nemek szempontjából és különböző 
hatással van a nőkre és a férfiakra; ezért ismételten felhív arra, hogy a nemi kérdések 
hatásvizsgálata legyen része minden hatásvizsgálatnak;

3. üdvözli a Küzdelem az erőszak ellen – Daphne III program fedezésére szolgáló 
költségvetési tételek növekedését; úgy véli azonban, hogy a program hét évre szóló 
költségvetését egyenletesen kellene elosztani; ezért a 2008-as évi költségvetés arányos 
növelését javasolja;

4. emlékeztet arra, hogy a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási 
program1 nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 5. szakasza jelentősen elmaradt a 
program 2007. évi teljes költségvetésének 12%-ától; megjegyzi, hogy a program 2008. évi 
teljes költségvetésének sem éri el a 12%-át; ezért az 5. szakasz költségvetésének növelését 
kéri;

5. hangsúlyozza a Progress program 5. szakaszának keretein belül működő európai szintű 
hálózatok támogatásának fontosságát, különösen az Európai Női Lobbiét, tekintettel az 
előző években felmutatott sikeres teljesítményére;

6. hangsúlyozza a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének sikeres felállításához és 
működéséhez szükséges megfelelő finanszírozás fontosságát;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsák a kultúrák közötti párbeszéd európai 
évének (2008) nemek szempontjából kiegyensúlyozott finanszírozását.

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1672/2006/EK határozata (2006. október 24.) (HL L 315., 2006.11.15., 1. 
o.).
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