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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją įdėti daugiau pastangų siekiant greitesnės pažangos bendrai įgyvendinant 
lyčių lygybės klausimų finansavimo įtraukimo į biudžetą principą kaip pagrindinę vyrų ir 
moterų lygybę skatinančią priemonę; palankiai vertina Komisijos ketinimą metodiškai 
integruoti lyčių aspektą į biudžeto procesą ir laukia tyrimo, kuriuo siekiama nustatyti 
galimybes įtraukti lyčių lygybės klausimų finansavimą į ES biudžeto procesą;

2. nepritaria Komisijos veiklos būdui, kai daugiamečių programų finansavimas atidedamas 
laikotarpio pabaigai ir ragina Komisiją patvirtinti įsipareigojimų lygius atsižvelgiant į 
vidutinį daugiametėje finansinėje programoje numatytą lygį, ypač: 

 atkreipia dėmesį į tai, kad nors 2009 m. įsipareigojimai pagal PROGRESS programos 
5 skirsnį „Vyrų ir moterų lygybė“ (04 04 01 05 punktas) ir pasiekė 12 proc. lygį, visi 
2007–2009 m. įsipareigojimai ir mokėjimai sudaro nuo 11,1 proc. iki 11,2 proc., taigi 
nesiekia 5 skirsniui numatytų 12 proc. biudžeto lėšų; be to, visų PROGRESS 
programai skirti asignavimų lygis yra žemesnis už daugiametėms programoms 
numatytą vidurkį; taigi ragina Komisiją suderinti šias, ypač pagal 5 skirsnį, skiriamas 
sumas su Sprendimu 1672/2006/EB;

 pastebi, kad vykdant Daphe III programą (Kova su smurtu, 18 04 07 punktas) nebuvo 
visiškai išnaudotos padidintos biudžeto lėšos, taigi ragina Komisiją padidinti 
įsipareigojimų lygį atsižvelgiant į vidutinį daugiametės finansinės programos pakete 
numatytą lygį (2007–2013 m. skirta 116,85 milijonų EUR, Sprendimas 779/2007/EB);

3. apgailestauja dėl neefektyvios Komisijos veiklos siekiant įdarbinti Europos vyrų ir moterų 
lygybės instituto, sukurto 2006 m. gruodžio 20 d. Reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, 
direktorių; mano, kad AD13 pareigų lygis yra pakankamas instituto vadovo pareigybei ir 
kad direktoriaus pareigybės pareigų lygio didinimas pakenks labiau moterims nei vyrams 
(bus palaipsniui mažinamas skaičius moterų, einančių aukščiausio lygio pareigas), ir tai 
nėra nešališka lyčių atžvilgiu; atmeta Komisijos pasiūlymą pakeisti pareigybės pareigų 
lygį iš AD13 į AD14.
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