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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon kutsub vastutavat laienenud liidu 
poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007-2013) ajutist komisjoni üles lisama oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid:

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
finantsperspektiivide 2007–2013 kohta (KOM(2004)0487)1;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 18. märtsi 2004. aasta 
arvamust Euroopa Komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile "Meie 
ühise tuleviku ülesehitamine – laienenud liidu (2007-2013) poliitilised väljakutsed ja 
eelarvevahendid" (KOM(2004)0101);

– võttes arvesse ajutise komisjoni töödokumente laienenud liidu (2007-2013) poliitiliste 
väljakutsete ja eelarvevahendite kohta ning eriti sotsiaalpoliitika kava käsitlevat 22. 
novembri 2004. aasta töödokumenti nr 8;

1. osutab sellele, et Euroopa Komisjoni "Prodi paketi" eraldistes sotsiaal-, võrdõiguslikkuse 
ja tööhõiveküsimustele ei kajasta mingit tegelikku kasvu eelmise finantsraamistikuga 
võrreldes, seda vaatamata asjaolule, et ebavõrdsus Euroopa Liidu sees on suurenenud, et 
20 miljonit töötut elab vaesuses ja 70 miljonit inimest kannatab sotsiaalse tõrjutuse all 
ning et loomingulisuse ja ettevõtlikkuse peatükk eelarves on kokkuvõttes kasvanud 
keskmiselt 115%;

2. mõistab hukka asjaolu, et üksnes 1, 345 miljardit eurot 2004. aasta hindades on ette 
nähtud 2007–2013. aastaks kavandatud sotsiaalkavale, st vaid 6,5% konkurentsivõime, 
ettevõtlikkuse ja sotsiaalkava eelarvepeatüki 20,405 miljardi euro suurusest eelarvest; see 
muudab sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise võimatuks ja takistab seadusega tagatud 
töökohtade loomist, mis on kahjulik eelkõige naistele; 

3. pole vastu sotsiaalküsimuste omaette rahastamisvahendi "Progress" loomisele, kuid 
kinnitab vajadust tagada, et see oleks piisavalt rahastatud, et suuremat tähelepanu tuleb 
pöörata naiste kaasamisele erinevatesse programmidesse ja et peab olema selge tegevuse 
jaotus, mis puudutab poliitikat võrdõiguslikkuse poolt ja diskrimineerimise vastu ning mis 
on eriti mõeldud naiste õiguste ja kaasamise edendamiseks, luues programmi nagu 
"Sooline võrdõiguslikkus 2013" ja hakates rahastama uut Euroopa soouuringute instituuti;

4. palub Euroopa Komisjonil anda enam teavet programmi Daphne II jätkumise kohta pärast 
2008. aastat ning selle rahastamise kohta 2007. ja 2008. aastal, mida ei tohi saavutada 
teiste vahendite ümbersuunamisega;

5. tuletab meelde, et sootemaatika tuleb lülitada kõigisse piiriülestesse ühenduse 
poliitikatesse, ja pöörab erilist tähelepanu sellistele olulistele kulutuste valdkondadele 
nagu tõukefondid; 
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6. toetab Euroopa Komisjoni seisukohta, mis pooldab seitsme aasta pikkust 
finantsperspektiivi perioodi, ja on vastu nende koostatud strateegiale, mis soovib piirata 
ühenduse eelarvet 1 protsendiga ühenduse SKTst;  

7. teeb ettepaneku olemasolevatele näitajatele lisaks luua uus eesmärk inimressursside alal 
tõukefondide 1. eesmärgis, mis hõlmaks piirkondi, kus kõrgharidust omab ühenduse 
keskmisest näitajast – 75% elanikkonnast – vähem inimesi; 

8. rõhutab vajadust tugevdada sidet Euroopa Sotsiaalfondi ja riiklike tegevuskavade vahel 
tööhõiveks ning sotsiaalseks hõlvamiseks ja et tagada nende piisav rahastamine.  


