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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je spodbujanje enakosti spolov temeljni cilj Skupnosti; zato ponovno opozarja 
na uporabo pristopa, ki upošteva načelo enakosti spolov pri pripravi proračuna EU, in 
potrebo po vključevanju vidika enakosti spolov v vse politike na vseh ravneh 
proračunskega postopka ob upoštevanju enakosti spolov pri pripravi proračuna;

2. ugotavlja, da proračun EU ni nevtralen glede na spol in različno vpliva na ženske in 
moške; zato ponovno poziva k vključevanju presoje vplivov proračuna na področje 
enakosti spolov v vse presoje vplivov;

3. pozdravlja povečanje proračunskih sredstev za program „Boj proti nasilju – DAPHNE III“; 
vseeno meni, da morajo biti proračunska sredstva za sedemletno programsko obdobje 
enako porazdeljena; zato predlaga sorazmerno povečanje proračuna za leto 2008;

4. opozarja, da so bila sredstva, namenjena Področju 5 programa Skupnosti za zaposlovanje 
in socialno solidarnost – Progress1 o „enakosti spolov“, bistveno nižja od 12 % skupnega 
proračuna za program leta 2007; ugotavlja, da še vedno ni bilo dodeljenih celotnih 12 % 
skupnega proračuna za program leta 2008; zato zahteva povečanje proračuna za 
Področje 5;

5. poudarja pomen podpiranja omrežij na evropski ravni v okviru Področja 5 programa 
Progress, zlasti Evropskega ženskega lobija, ob upoštevanju uspešnega izvajanja v 
preteklih letih;

6. poudarja pomen ustreznega financiranja za zagotovitev uspešne vzpostavitve in delovanja 
Evropskega inštituta za enakost spolov;

7. poudarja pomen zagotavljanja, da so odhodki za evropsko leto medkulturnega dialoga 
(2008) uravnoteženi glede na spol.

  
1 Sklep št. 1627/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 (UL 2006 L 315, str. 1).
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