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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa politiikan 
haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevää 
väliaikaista valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
rahoitusnäkymät 2007–2013 (KOM(2004)0487)1,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 18. maaliskuuta 
antaman lausunnon komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet 
laajentuneessa unionissa 2007–2013" (KOM(2004)0101),

– ottaa huomioon politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 
2007–2013 käsittelevän väliaikaisen valiokunnan työasiakirjat ja erityisesti sen 
22. marraskuuta 2004 päivätyn työasiakirjan nro 8 sosiaalipoliittisesta toimintaohjelmasta,

1. painottaa, että komission esittämät niin kutsuttuun Prodi-pakettiin sisältyvät sosiaali- sekä 
tasa-arvo- ja työllisyysasioita koskevat määrärahat eivät merkitse todellista lisäystä 
edelliseen rahoituskehykseen; katsoo, että epätasa-arvo on lisääntynyt laajentuneessa 
EU:ssa, työttömiä on 20 miljoonaa ja sosiaalisesti syrjäytyneitä melkein 70 miljoonaa, 
vaikka kilpailukyvyn parantamiseen ja yritystoimintaan osoitettuja määrärahoja on 
korotettu keskimäärin 115 prosentilla;

2. pahoittelee, että rahoituskauden 2007–2013 määrärahoista sosiaalipoliittiseen ohjelmaan 
on varattu ainoastaan 1 345 miljoonaa euroa vuoden 2004 hinnoissa laskettuna, mikä 
vastaa ainoastaan 6,5 prosenttia budjettikohtaan ”kilpailukyky, yritystoiminta ja 
sosiaalipoliittinen ohjelma" otetusta 20 405 miljoonan euron kokonaismäärästä; katsoo, 
että tämä tekee mahdottomaksi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista koskevan 
tavoitteen saavuttamisen ja vaikeuttaa työntekijöiden oikeudet huomioonottavien 
työpaikkojen luomista; katsoo, että nämä seikat vaikuttavat erityisesti naisten asemaan;

3. ei vastusta sosiaaliasiat yhteen ainoaan ohjelmaan kokoavan Progress-rahoitusvälineen 
perustamista mutta korostaa, että sille varmistettava riittävä rahoitus, että naisten 
osallistumiseen eri ohjelmiin on panostettava voimakkaammin ja että on rajattava 
selkeästi erityisesti naisten oikeuksien ja osallistumisen edistämiseen tähtäävät tasa-arvon 
korostamista ja syrjinnän torjumista koskevat toimet luomalla "tasa-arvo 2013" -ohjelma 
ja varaamalla rahoitus tulevalle sukupuolten tasa-arvoa edistävälle eurooppalaiselle 
instituutille;

4. pyytää komissiolta tarkempia tietoja Daphne II -ohjelman jatkosta vuoden 2008 jälkeen ja 
sen rahoituksesta vuosina 2007 ja 2008; katsoo, ettei sen rahoittamiseen pitäisi siirtää 
varoja muista budjettikohdista;

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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5. muistuttaa, että sukupuoliulottuvuus on sisällytettävä kaikkiin yhteisön politiikkoihin, ja 
pyytää kiinnittämään huomiota erityisesti tärkeimpiin menoaloihin, kuten 
rakennerahastoihin;

6. tukee komission kantaa, jossa puolletaan rahoitusnäkymien seitsenvuotiskautta, ja torjuu 
strategian yhteisön talousarvion rajoittamisesta yhteen prosenttiin yhteisön BKTL:stä;

7. ehdottaa sellaisen uuden inhimillisiä voimavaroja koskevan tavoitteen asettamista, että 
rakennerahastojen tavoite 1 -alueisiin sisällytetään ne alueet, joilla 
korkeakoulututkintojen suorittaneiden keskimääräinen osuus on alle 75 prosenttia 
vastaavasta yhteisön keskimääräisestä osuudesta, ja että tämä indikaattori lisätään 
nykyiseen indikaattoreihin; 

8. painottaa tarvetta vahvistaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien välistä yhteyttä ESR:n riittävän 
rahoituksen varmistamiseksi.


