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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a gyorsabb előrelépésre irányuló erőfeszítéseit a nemek 
közötti egyenlőség költségvetésben való tükröződése elvének – mint a férfiak és nők 
közötti egyenlőséget hirdető lényeges eszköznek – az általános végrehajtását illetően; 
örömmel fogadja a Bizottság azon szándékát, hogy a költségvetési folyamatban 
rendszeresen alkalmazza a nemek esélyegyenlőségének érvényesítését, és várja a nemek 
esélyegyenlőségének az európai uniós költségvetési folyamatban való érvényesítéséről 
szóló megvalósíthatósági tanulmányt; 

2. nem ért egyet a Bizottság azon megközelítésével, hogy a több éves programok 
finanszírozását a lejáratukhoz közeledve súlyozzák, és sürgeti a bizottságot, hogy fogadjon 
el a többéves pénzügyi keret által tervbe vett átlagos szintnek megfelelő elkötelezettségi 
szinteket, különösen
 rámutat arra, hogy noha a PROGRESS program 5. szakasza (a nemek közötti 

egyenlőség) részére tett 2009-es kötelezettségvállalások (04 04 01 05. jogcím) elérték 
a 12%-os szintet, a 2007–2009 közötti időszak összes kötelezettségvállalása és 
kifizetése 11,1% és 11,2% között mozog, vagyis kevesebb az 5. szakasz részére 
elkülönített 12%-nál; ráadásul a PROGRESS program céljára szánt előirányzatok 
összessége a többéves átlagszint alatt marad; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ezeket a 
számokat, különösen az 5. szakasz esetében, hozza összhangba az 1672/2006/EK 
határozattal;

 észrevételezi, hogy a Daphne III. program (18 04 07. jogcímcsoport – Az erőszak 
elleni küzdelem) nem használta ki teljesen a számára megnövelt költségvetést, ezért 
sürgeti a Bizottságot, hogy a többéves keretprogramban tervbe vett átlagos szinttel 
(116,85 millió EUR a 2007–2013 időszakra, 779/2007/EK határozat) összhangban 
növelje az elkötelezettségi előirányzatok szintjét;

3. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Bizottság nem tudta hatékonyan kijelölni a 2006. 
december 20-i 1922/2006/EK rendelettel létrehozott intézmény, a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete igazgatóját; úgy véli, hogy az AD13 besorolási szint 
elégséges az Intézet vezetéséhez, és e szintkövetelménynek az igazgatói állás betöltéséért 
való felemelése több nőt érintene hátrányosan mint amennyi férfit (mivel a legmagasabb 
szinteken a nők száma a besorolási szintek növekedésével fordítottan arányosan csökken), 
ami pedig a nemek szempontjából nem semleges; elutasítja a Bizottság azon javaslatát, 
hogy az állás betöltéséhez megkövetelt besorolási szintet AD13-ról AD14-re emelje.
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