
PA\731670SL.doc PE409.464v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2008/2026(BUD)

14.7.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za proračun

o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009 
(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Oddelek III – Komisija 

Pripravljavka mnenja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE409.464v01-00 2/3 PA\731670SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\731670SL.doc 3/3 PE409.464v01-00

SL

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za hitrejši napredek k splošni uvedbi priprave 
proračuna ob upoštevanju vidika spola, saj je temeljno sredstvo za spodbujanje enakosti 
moških in žensk; pozdravlja pripravljenost Komisije, da v proračunskem postopku 
sistematično upošteva enakost spolov, in pričakuje raziskavo o izvedljivosti priprave 
proračuna EU ob upoštevanju vidika spola; 

2. ne odobrava dejstva, da se je Komisija odločila za izplačilo večine proračunskih sredstev 
na koncu programskega obdobja večletnih programov, in jo poziva, naj sprejme takšne 
obveznosti, ki bodo v skladu s povprečno ravnjo, predvideno v večletnem finančnem 
okviru, še zlasti pa:
 poudarja, da čeprav obveznosti za oddelek 5 „Enakost med spoloma“ programa 

PROGRESS (postavka 04 04 01 05) v letu 2009 znašajo 12 %, se skupne obveznosti 
in plačila v obdobju 2007–2009 gibljejo med 11,1 % in 11,2 %, kar ne dosega za 
oddelek 5 predvidene ravni 12 %; poleg tega skupna sredstva za program PROGRESS 
ne dosegajo povprečne večletne ravni; zato poziva Komisijo, da te zneske, zlasti v 
oddelku 5, uskladi s sklepom št. 1672/2006/ES;

 ugotavlja, da se proračunska sredstva za program Daphne III („Boj proti nasilju“, 
postavka 18 04 07) niso povečala toliko, kolikor bi se lahko, zato poziva Komisijo, naj 
poveča obveznosti v skladu s povprečno ravnjo, predvideno v večletnem proračunu za 
ta program (116,85 milijona EUR za obdobje 2007–2013, sklep št. 779/2007/ES);

3. obžaluje, da Komisiji ni uspelo zaposliti direktorja Evropskega inštituta za enakost spolov, 
ustanovljenega z uredbo (ES) št. 1922/2006 z dne 20. decembra 2006; meni, da razred 
AD13 zadostuje za vodjo inštituta in da bi bile s povišanjem razreda za to direktorsko 
mesto ženske bolj oškodovane kot moški (delež žensk med najvišjimi razredi se namreč 
postopoma zmanjšuje), kar pomeni, da ta ukrep ne bi bil nevtralen glede na spol; zavrača 
predlog Komisije, da razred za to delovno mesto spremeni iz AD13 v AD14.
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