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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. naliehavo žiada Komisiu, aby zvýšila úsilie na zabezpečenie rýchlejšieho napredovania 
k všeobecnému uplatňovaniu zásady „rodového rozpočtovania“ (zostavovania rozpočtu 
s ohľadom na rodovú rovnosť) ako základného prostriedku na podporu rovnosti medzi 
mužmi a ženami; víta ochotu Komisie systematicky uplatňovať rodové hľadisko 
v rozpočtovom procese a očakáva výsledky štúdie o realizovateľnosti rodového 
rozpočtovania v rámci rozpočtového procesu EÚ; 

2. nesúhlasí s postupom Komisie sústrediť financovanie viacročných programov až na koniec 
obdobia a naliehavo ju žiada, aby schválila úrovne záväzkov v súlade s priemernou 
úrovňou stanovenou vo viacročnom finančnom rámci, najmä však:
 poukazuje na to, že aj keď v roku 2009 dosiahli záväzky v oblasti č. 5 programu 

PROGRESS nazvanej Rodová rovnosť (položka 04 04 01 05) úroveň 12 %, celkové 
záväzky a platby na obdobie 2007 – 2009 sa pohybujú medzi 11,1 % a 11,2 %, čo 
nedosahuje stanovenú dvanásťpercentnú úroveň prostriedkov pre oblasť č. 5; okrem 
toho ani celková výška rozpočtových prostriedkov na program PROGRESS 
nedosahuje priemernú viacročnú úroveň; naliehavo preto žiada Komisiu, aby výšku 
prostriedkov, najmä v oblasti č. 5, uviedla do súladu s rozhodnutím č. 1672/2006/ES;

 konštatuje, že v prípade programu Daphne III (Boj proti násiliu, riadok 18 04 07) 
nebolo v plnej miere využité zvýšenie jeho rozpočtu, a preto Komisiu naliehavo žiada, 
aby zvýšila úrovne záväzkov v súlade s priemernou úrovňou stanovenou vo 
viacročnom objeme prostriedkov pridelenom na tento program (116,85 milióna EUR 
na obdobie 2007 – 2013, rozhodnutie č. 779/2007/ES);

3. vyjadruje poľutovanie nad neefektívnosťou Komisie prejavenou pri prijímaní riaditeľa 
Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý bol zriadený rozhodnutím (ES) 
č. 1922/2006 z 20. decembra 2006; domnieva sa, že trieda AD13 je na vedenie inštitútu 
dostatočná a že zvýšenie triedy pracovného miesta riaditeľa by mohlo mať dosah skôr na 
ženy ako na mužov (z toho dôvodu, že podiel žien v najvyšších triedach sa progresívne 
znižuje), čo znamená, že to nie je z rodového hľadiska neutrálne; odmieta návrh Komisie 
na zmenu triedy tohto pracovného miesta z AD13 na AD14.
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