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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks jõupingutusi jõudmaks kiiremini soolisest 
võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise põhimõtte üldise rakendamiseni, mis on oluline 
vahend soolise võrdõiguslikkuse edendamisel; väljendab rahulolu komisjoni valmisoleku 
üle kohaldada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist süstemaatiliselt eelarvemenetluse 
vältel ja ootab uuringu läbiviimist soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva eelarvestamise 
teostatavuse kohta ELi eelarvemenetluses;

2. ei kiida heaks komisjoni lähenemisviisi, mille kohaselt koondatakse mitmeaastaste 
programmide kulukohustused programmiperioodi lõppu, ja nõuab tungivalt, et komisjon 
võtaks kulukohustused vastu kooskõlas mitmeaastases finantsraamistikus ettenähtud 
keskmise tasemega, eelkõige:
 juhib tähelepanu, et kuigi PROGRESS programmi 5. osa "Sooline võrdõiguslikkus" 

2009. aasta kulukohustused (punkt 04 04 01 05) on jõudnud 12% tasemeni, jäävad 
ajavahemiku 2007–2009 üldised kulukohustused ja maksed 11,1% ja 11,2% vahele, 
mis ei vasta 5. osale eraldatud 12%; lisaks jääb PROGRESS programmi jaoks 
ettenähtud assigneeringute kogusumma allapoole mitmeaastaste programmide 
kulukohustuste keskmisest tasemest; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon viiks need 
numbrid, eriti 5. osa puhul, vastavusse otsusega 1672/2006/EÜ;

 täheldab, et Daphne III programmi puhul („Võitlus vägivalla vastu“, punkt 18 04 07) 
ei ole eelarve suurenemist täielikult ära kasutatud, ja nõuab seetõttu tungivalt, et 
komisjon suurendaks kulukohustuste taset kooskõlas mitmeaastaste programmide 
rahastamispakettidele ettenähtud kulukohustuste keskmise tasemega (116,85 miljonit 
eurot ajavahemikuks 2007–2013, otsus 779/2007/EÜ);

3. taunib komisjoni ebatõhusust 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1922/2006 
loodud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori töölevõtmisel; on 
seisukohal, et palgaaste AD13 on piisav instituudi juhtimiseks ja et direktori palgaastme 
tõstmine mõjutaks naisi rohkem kui mehi (vähendades progressiivselt kõige kõrgematel 
palgaastmetel olevate naiste osakaalu), mis tähendab, et palgaastme tõstmine ei ole 
sooliselt neutraalne; lükkab tagasi komisjoni ettepaneku määrata ametikoha palgaastmeks 
AD13 asemel AD14.
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