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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť navrhuje Výboru pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že podpora rodovej rovnosti je základným cieľom Spoločenstva, a preto 
opätovne žiada, aby sa v rozpočte EÚ využíval prístup prideľovania finančných 
prostriedkov z hľadiska rodovej rovnosti; zdôrazňuje potrebu zaradiť toto hľadisko do 
všetkých politík na všetkých úrovniach rozpočtového postupu prostredníctvom 
prideľovania finančných prostriedkov z hľadiska rodovej rovnosti;

2. poznamenáva, že rozpočet EÚ nie je rodovo neutrálny a na ženy a mužov vplýva 
rozdielne; z toho dôvodu opätovne navrhuje zaradiť hodnotenie vplyvu z hľadiska pohlavia 
do všetkých hodnotení vplyvov;

3. víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov určených na program Boj proti násiliu – Daphne 
III; zastáva však názor, že by sa mali prostriedky sedemročného finančného rámca rozdeliť 
rovnako, preto navrhuje primerane zvýšiť prostriedky v rozpočte na rok 2008.

4. pripomína, že oddiel 5 programu Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
solidarity – PROGRESS1 pokiaľ ide o „rodovú rovnosť“ ani zďaleka nedosiahol 12 % 
z celkového rozpočtu na program na rok 2007; pripomína, že ešte stále nedosiahol 12 % z 
celkového rozpočtu programu na rok 2008; z toho dôvodu žiada zvýšenie rozpočtových 
prostriedkov na oddiel 5;

5. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať siete na európskej úrovni, ktoré spadajú pod oddiel 5 
programu PROGRESS a vzhľadom na úspešnú činnosť v minulých rokoch najmä 
Európsku ženskú loby;

6. zdôrazňuje význam dostatočných finančných zdrojov na úspešný štart a fungovanie 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť;

7. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli výdavky na Európsky rok dialógu medzi 
kultúrami rodovo vyvážené. 

  
1 Rozhodnutie č. 1627/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 2006 (Ú. v. E.Ú. 2006 L 315 s. 1).


	674593sk.doc

