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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wzywa Komisję do dołożenia starań w celu poczynienia szybszych postępów w ogólnym 
wdrażaniu zasady budżetowania pod kątem płci jako podstawowego środka służącego 
promowaniu równości kobiet i mężczyzn; przychylnie odnosi się do gotowości Komisji 
do systematycznego uwzględniania problematyki płci w procesie budżetowym oraz 
oczekuje badania w sprawie wykonalności budżetowania pod kątem płci w procesie 
budżetowym UE;

2. odnosi się z dezaprobatą do podejścia Komisji polegającego na kumulacji programów 
wieloletnich oraz wzywa Komisję, aby przyjęła poziom zobowiązań zgodny z 
przeciętnym poziomem przewidzianym w wieloletnich ramach finansowych, w 
szczególności:
 podkreśla, że choć w 2009 r. zobowiązania w ramach sekcji 5 „Równość kobiet i 

mężczyzn” programu PROGRESS (pozycja 04 04 01 05) osiągnęły poziom 12%, 
łączne zobowiązania i płatności na okres 2007-2009 wynoszą między 11,1% a 11,2%, 
co stanowi mniej niż 12-procentowy poziom środków przypadających na sekcję 5;
ponadto łączne środki przeznaczone na realizację programu PROGRESS są niższe niż 
średni poziom w wymiarze wieloletnim; dlatego też wzywa Komisję do dostosowania 
tych środków, w szczególności z sekcji 5, do decyzji 1672/2006/WE;

 zauważa, że w przypadku programu Daphne III („Zwalczanie przemocy”, artykuł 
18 04 07) nie wykorzystano w pełni wzrostu przewidzianych środków, dlatego też 
wzywa Komisję do zwiększenia poziomu zobowiązań tak, aby był zgodny ze średnim 
poziomem przewidzianym w kopercie finansowej programu wieloletniego 
(116,85 mln EUR na lata 2007-2013, decyzja 779/2007/WE);

3. ubolewa nad nieefektywnym działaniem Komisji w związku z rekrutacją dyrektora 
Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1922/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.; jest zdania, że grupa 
zaszeregowania AD13 wystarczy do kierowania instytutem i że podniesienie grupy 
zaszeregowania w przypadku stanowiska dyrektora mogłoby w większym stopniu dotknąć 
kobiety niż mężczyzn (stopniowo zmniejszając udział kobiet w najwyższych grupach 
zaszeregowania), co oznacza, że nie jest neutralne pod względem płci; odrzuca propozycję 
Komisji dotyczącą zmiany grupy zaszeregowania stanowiska AD13 na AD14.
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