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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. призовава настоятелно Комисията да положи повече усилия с цел по-бърз напредък 
към всеобщо прилагане на принципа на съобразено с фактора пол бюджетиране 
като основно средство за насърчаване на равенството между мъжете и жените; 
приветства волята на Комисията за систематично прилагане на принципа за 
равнопоставеност на половете в бюджетния процес и очаква проучването за 
приложимостта на бюджетирането, съобразено с фактора пол, в бюджетния процес 
на ЕС;

2. не одобрява подхода на последващо предоставяне на средства за многогодишните 
програми, възприет от Комисията, и призовава Комисията да приеме равнища на 
поетите задължения, които да са в съответствие със средните равнища, предвидени 
в многогодишната финансова рамка, и по-специално:
 изтъква, че макар равнището на поетите задължения в раздел 5 „Равенство 

между половете“ на програмата Progress (позиция 04 04 01 05) за 2009 г. да 
достига 12%, общите поети задължения и плащанията за периода 2007-2009 г. са 
между 11.1 % и 11.2 % и са под отпуснатите 12% за раздел 5; освен това, общите 
бюджетни кредити за програмата Progress са под средното многогодишно 
равнище; ето защо призовава настоятелно Комисията да приведе въпросните 
цифри, и по-специално раздел 5, в съответствие с Решение 1672/2006/EО;

 отбелязва, че увеличението в бюджета на програмата Daphne III („Борба с 
насилието“, позиция 18 04 07) не е напълно оползотворено и ето защо призовава 
настоятелно Комисията да увеличи равнището на поетите задължения до 
средното равнище, предвидено в пакета за многогодишната програма (116,85 
милиона евро за периода 2007-2013 г., Решение 779/2007/EО);

3. отбелязва със съжаление неефикасността на Комисията при подбора на директор на 
Европейския институт за равенство между половете, създаден с Регламент (ЕО) № 
1922/2006 от 20 декември 2006 г.; счита, че степен AD13 е достатъчна за 
ръководител на Института и завишаването на степента би било в ущърб повече на 
жените отколкото на мъжете (поради постепенно намаляващия процент на жените в 
най-високите степени), което означава, че този подход не е неутрален от гледна 
точка на пола; отхвърля предложението на Комисията за промяна на степента, 
изисквана за тази длъжност, от AD13 на AD14.
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