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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá dočasný výbor pro politické výzvy a 
rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007-2013 jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o finančním výhledu na 
období 2007–2013 (KOM(2004)0487)1,

- s ohledem na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví ze dne 18. března 2004 
ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „budování naší společné budoucnosti 
– politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013“ 
(KOM(2004)0101),

- s ohledem na pracovní dokumenty dočasného výboru pro politické výzvy a rozpočtové 
prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013 a konkrétněji na pracovní dokument č. 8 ze 
dne 22. listopadu 2004 týkající se programu sociální politiky, 

1. zdůrazňuje, že prostředky navržené Komisí v „Prodiho balíčku“ na sociální záležitosti, 
rovnost a zaměstnanost neznamenají skutečné zvýšení ve srovnání s předchozím 
finančním rámcem navzdory skutečnosti, že se nerovnosti v rámci rozšířené Evropské 
unie zvětšily, že existuje 20 milionů nezaměstnaných žijících na hranicích chudoby a že 
sociální vyloučení postihuje kolem 70 milionů lidí, a prostředky celé rozpočtové kapitoly 
pro konkurenceschopnost a podnikání se zvýšily v průměru o 115 %;

2. odsuzuje skutečnost, že v částce navrhované na období 2007–2013 je na sociální program 
vyčleněno pouhých 1345 milionů eur, v cenách z roku 2004, tj. pouze 6,5 % z celkové 
částky 20 405 milionů eur určené na rozpočtovou kapitolu pro konkurenceschopnost, 
podnikání a sociální program; to znemožňuje zvýšení sociální soudržnosti a brání 
vytváření pracovních míst zaručujících práva, což postihuje především ženy; 

3. nemá námitek proti vytvoření jednotného nástroje pro sociální otázky „Progress“, 
zdůrazňuje však nutnost zajistit jeho dostatečné financování a zaručit, aby byla větší 
pozornost věnována zapojení žen do různých programů a aby byla vypracováním 
programu jako je „Gender 2013“ a poskytnutím nových finančních zdrojů pro budoucí 
Evropský institut pro rovnoprávné postavení pohlaví jasně rozdělena opatření vztahující 
se k politice rovnoprávného postavení a nediskriminace, která se  zaměřují zejména na 
podporu práv a zapojení žen;

4. žádá Komisi, aby poskytla více informací o pokračování programu Daphne II po roce 
2008 a o jeho financování v roce 2007 a 2008, jež nesmí být zajištěno přemístěním jiných 
zdrojů;

5. znovu opakuje, že otázky rovnoprávného postavení pohlaví musí být všeobecně zahrnuty 
do všech politik Společenství, a upozorňuje zejména na důležité oblasti výdajů, jako jsou 
strukturální fondy; 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úř. věst.
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6. podporuje stanovisko Komise ohledně zachování sedmiletého období pro finanční výhled 
a odmítá strategii navrhovanou těmi, kteří chtějí omezit rozpočet Společenství na 1 % 
HDP Společenství;  

7. navrhuje zavedení nového cíle v oblasti lidských zdrojů v rámci cíle 1 strukturálních 
fondů, aby ke stávajícím ukazatelům byla připojena i kategorie oblastí, jejichž průměr je 
nižší než 75 % průměru Společenství, pokud jde o osoby s ukončeným vyšším vzděláním; 

8. zdůrazňuje potřebu posílit propojení Evropského sociálního fondu s národními akčními 
plány pro zaměstnanost a sociální začlenění, aby bylo zajištěno jejich dostatečné 
financování.  


