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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że promowanie równouprawnienia płci stanowi jeden z głównych celów 
Wspólnoty. Dlatego też ponawia wezwanie do uwzględnienia problematyki płci 
przy opracowywaniu budżetu UE oraz przypomina o konieczności włączenia aspektu 
równości płci do wszystkich obszarów polityki na wszystkich poziomach procesu 
budżetowego poprzez uwzględnienie problematyki płci przy opracowywaniu budżetu UE;

2. zaznacza, że budżet UE nie jest neutralny pod względem płci i ma różny wpływ na kobiety 
i mężczyzn; w związku z tym ponawia wezwanie o uwzględnienie oceny wpływu płci 
we wszystkich analizach skutków;

3. przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie budżetu na program „Walka z przemocą - Daphne 
III”; wyraża jednak przekonanie, że środki budżetowe przeznaczone na siedmioletni 
program powinny być równo rozłożone; proponuje więc proporcjonalne zwiększenie 
budżetu na 2008 r.;

4. przypomina, że środki przeznaczone na sekcję 5 wspólnotowego programu na rzecz 
zatrudnienia i solidarności społecznej (PROGRESS)1 dotyczącą równości płci wynosiły 
znacznie mniej niż 12% ogólnego budżetu programu w 2007 r.; zauważa, że wciąż nie 
osiągnięto pełnych 12% całości budżetu na program w 2008 r.; zwraca się w związku z 
tym o zwiększenie budżetu na sekcję 5;

5. podkreśla znaczenie wspierania w ramach sekcji 5 programu PROGRESS sieci 
działających na poziomie europejskim, a w szczególności Europejskiego Lobby Kobiet, 
biorąc pod uwagę sukcesy, jakie odniosło ono w poprzednich latach;

6. podkreśla wagę odpowiedniego finansowania w celu umożliwienia udanego rozpoczęcia 
i kontynuacji działań Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn;

7. podkreśla znaczenie zapewnienia zrównoważonych pod względem problematyki płci 
wydatków na Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008).

  
1 Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. (Dz.U. L 315 

z 15.11.2006, str. 1)
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