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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad lyčių lygybės skatinimas yra pagrindinis Bendrijos tikslas; todėl dar kartą 
ragina numatyti atskirą biudžetą lyčių lygybės klausimams spręsti ir pabrėžia būtinybę 
įtraukti lyčių lygybės aspektą į visas politikos sritis visais biudžeto sudarymo etapais ir 
numatyti atskirą biudžetą lyčių lygybės klausimams spręsti;

2. pažymi, kad ES biudžetas nėra neutralus lyčių aspektu ir turi skirtingą poveikį moterims ir 
vyrams; todėl dar kartą ragina į visus poveikio įvertinimus įtraukti poveikio lyčių lygybei 
įvertinimą;

3. džiaugiasi, kad buvo padidintas Kovos su smurtu (Daphne III) programos biudžetas; tačiau 
mano, kad programos biudžetą reikėtų paskirstyti po lygiai per septynerių metų laikotarpį; 
todėl ragina atitinkamai padidinti 2008 m. biudžetą;

4. primena, kad Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS1 5 
skirsniui, susijusiam su lyčių lygybe, skirta kur kas mažiau lėšų, nei 12 proc. viso 
programai 2007 m. skirto biudžeto; pažymi, kad 2008 m. programai taip pat numatyta 
mažiau nei 12 proc. viso programai skirto biudžeto; todėl ragina atitinkamai padidinti 
5 skirsniui skirtą biudžetą;

5. pabrėžia, kad svarbu remti Europos lygmens tinklus, priklausančius PROGRESS 
programos 5 skirsnio taikymo sričiai, ypač Europos lobisčių organizaciją (angl. European 
Women's Lobby), atsižvelgiant į jos sėkmingą veiklą ankstesniais metais;

6. pabrėžia, kad svarbu skirti tinkamą finansavimą siekiant, jog Europos lyčių lygybės 
institutas sėkmingai pradėtų savo veiklą;

7. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog Europos kultūrų dialogo metų (2008) išlaidos būtų 
paskirstytos laikantis lyčių lygybės principo.

  
1 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1627/2006/EB (OL 2006 L 315, 2003 7 
15, p. 1).


