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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Det Midlertidige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om de 
finansielle overslag 2007-2013 (KOM(2004)0487)1,

− der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling af 18. 
marts 2004 om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet 
"Fremtiden skaber vi i fællesskab - Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 
2007-2013" (KOM(2004)0101),

− der henviser til arbejdsdokumenterne fra Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer 
og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013 og især dettes arbejdsdokument nr. 8 af 
22. november 2004 om den socialpolitiske dagsorden,

1. gør opmærksom på, at de midler, der med den såkaldte Prodi-pakke skulle afsættes til 
sociale anliggender, ligestilling og beskæftigelse, ikke repræsenterer nogen egentlig 
forøgelse i forhold til den seneste finansielle ramme til trods for den øgede ulighed i det 
udvidede EU, 20 millioner ledige, fattigdom og social marginalisering, som rammer 70 
millioner mennesker og en situation, hvor det kapitel i budgettet, som vedrører 
konkurrenceevne og foretagsomhed, i gennemsnit er steget med 115%;

2. beklager, at der til den sociale dagsorden kun er blevet bevilget 1345 mio. € i 2004-priser 
for perioden 2007-2013, hvilket svarer til kun 6,5% af det område i budgettet, som 
omhandler konkurrenceevne, iværksætterånd og den sociale dagsorden, nemlig 20.405 
mio. €, og at det derfor ikke er muligt at styrke den sociale samhørighed og skabe 
arbejdspladser med tilhørende rettigheder, hvilket navnlig rammer kvinderne;

3. har intet at indvende mod indførelsen af et fælles instrument for sociale anliggender for de 
sociale anliggender - Progress - men understreger behovet for at sikre en passende 
finansiering, en større interesse for kvinders deltagelse i de forskellige programmer og en 
klar opdeling af de foranstaltninger, som vedrører ligestilling og politikken mod 
forskelsbehandling, der specifikt tager sigte mod fremme af kvinders rettigheder og 
deltagelse gennem udarbejdelse af et program af typen "Ligestilling 2013" og en ny 
finansiering af det kommende europæiske institut for ligebehandling af mænd og kvinder;

4. anmoder Kommissionen om yderligere oplysninger om, hvorvidt Daphne-programmet kan 
fortsætte efter 2008 og om finansieringen af programmet i 2007 og 2008, som ikke bør 
indebære omplacering af andre bevillinger;

5. minder om, at kønsdimensionen bør være tværgående for alle Fællesskabets politikker og 
henleder specielt opmærksomheden på de vigtigste udgiftsområder som f.eks. 
strukturfondene;

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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6. tilslutter sig Kommissionens standpunkt med hensyn til en syvårig periode for de 
finansielle overslag og afviser den strategi, som går ud på af begrænse Fællesskabets 
budget til 1% af Fællesskabets BNP;

7. foreslår, at der indføres et nyt mål for menneskelige ressourcer som led i mål 1 for 
strukturfondene, der skal omfatte regioner med et gennemsnit på under 75% af EF-
gennemsnittet med hensyn til andelen af befolkningen med afsluttet højere uddannelse, og 
som skal tilføjes den nuværende indikator;

8. understreger behovet for at styrke forbindelsen mellem Den Europæiske Socialfond og de 
nationale handlingsplaner for beskæftigelse og social integration for at sikre en passende 
finansiering af disse.


