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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o urychlení pokroku na cestě k všeobecnému 
uplatnění zásady sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví, která je 
nepostradatelným prostředkem podpory rovnosti mezi muži a ženami; vítá skutečnost, že 
Komise je ochotna v rozpočtovém procesu systematicky přihlížet k rovnosti pohlaví (tzv. 
gender mainstreaming), a čeká na dokončení studie o tom, zda je možné v rámci 
rozpočtového procesu EU sestavovat rozpočet s ohledem na rovnost pohlaví; 

2. nesouhlasí s rozhodnutím Komise odložit financování víceletých programů a vyzývá ji, 
aby stanovila úroveň závazků podle průměrné úrovně uvedené ve víceletém finančním 
rámci, a zejména:
 zdůrazňuje, že ačkoli v roce 2009 dosáhly prostředky na závazky v oddíle 5 programu 

PROGRESS („Rovnost mezi ženami a muži“, bod 04 04 01 05) dvanáctiprocentní 
výše, celkové závazky a platby na období 2007–2009 se pohybují v rozmezí 11,1 % 
a 11,2 %, tedy pod dvanáctiprocentní úrovní v oddíle 5; celkové prostředky přidělené 
na program PROGRESS jsou pod několikaletým průměrem; proto vyzývá Komisi, 
aby výši prostředků, zejména v oddíle 5, uvedla do souladu s rozhodnutím 
1672/2006/ES;

 upozorňuje na to, že program Daphne III (Boj proti násilí, bod 18 04 07) plně nevyužil 
svého zvýšeného rozpočtu, a proto žádá Komisi, aby zvýšila úroveň závazků 
v souladu s průměrnou úrovní stanovenou ve víceletém přídělu na tento program 
(116,85 milionu EUR na období 2007–2013, rozhodnutí 779/2007/ES);

3. lituje toho, že Komise není schopna vybrat nového ředitele Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 
2006; domnívá se, že třída AD 13 je pro vedení institutu dostatečná a že zvýšení platového 
zařazení ředitele by mohlo mít dopad spíše na ženy než muže (v důsledku toho, že podíl 
žen se v nejvyšších platových třídách postupně snižuje), což znamená, že by nebylo 
neutrální z hlediska pohlaví; odmítá návrh Komise změnit zařazení tohoto místa z AD 13 
na AD 14.
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