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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че 2007 г. беше Европейката година на равните възможности за 
всички, която обръщаше специално внимание на различните форми на 
дискриминация, пред която често пъти са изправени жените,

Б. като има предвид, че поради продължаващото неравенство между половете 
използването на бюджетните средства има различно отражение върху жените и 
мъжете,

1. припомня на Комисията, че по силата на член 3, параграф 2 от Договора за ЕО, 
насърчаването на равенството между мъжете и жените е един от основните 
принципи на ЕС и цел, която има значение за редица дейности и политики на 
Общността;

2. подчертава отново настоятелния си призив към Комисията, равенството между 
половете да бъде взето предвид в дължима степен като приоритетна цел в 
бюджетното планиране, в съответствие с принципа на бюджетиране, съобразено с 
половата принадлежност, както се изисква в резолюцията от 3 юли 2003 г., и 
съжалява за забавянето на изследването на Комисията относно осъществимостта в 
тази област;

3. изразява съжаление от факта, че докладът на Сметната палата за изпълнението на 
Бюджет 2007 не съдържа информация за това, дали бюджетът е допринесъл 
успешно за насърчаването на равенството между мъжете и жените;

4. предлага Сметната палата да включи аспекта на равенството между половете в 
годишните и специализираните си доклади, по-специално съответната информация 
относно политиките за интегриране на равнопоставеността на половете и 
специфични данни за половете. 
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