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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a kibővített Unió (2007-2013) politikai 
kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy az általa elfogadandó állásfoglalási indítványba építse be a következő 
javaslatokat: 

– tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, a 2007 és 2013 közötti 
időszak pénzügyi kilátásairól szóló közleményére (COM (2004)0487)1,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2004. március 18-i véleményére, a 
Bizottság által a Tanácshoz és a Parlamenthez intézett, „Közös jövőnk építése – A kibővített 
Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007 és 2013 között” című közleménye 
tárgyában (COM(2004)0101),

– tekintettel  kibővített Unió (2007-2013) politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel 
foglalkozó ideiglenes bizottság munkadokumentumaira, és különösen a 2004. november 22-
i, a szociálpolitika ütemezéséről szóló 8. sz. munkadokumentumára,

1. jelzi, hogy a Bizottság által a szociális ügyek, az esélyegyenlőség és a foglalkoztatás terén az 
úgynevezett Prodi-csomagban előterjesztett összegek nem képviselnek számottevő 
emelkedést a legutóbbi pénzügyi kerethez képest, jóllehet a kibővített Európában az 
esélyegyenlőség súlyosabban sérül, 10 millió a munkanélküli, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés mintegy 70 millió személyt érint, és mindez olyan körülmények között, ahol a 
versenyképességre és a vállalkozói szellem növelésére vonatkozó költségvetési fejezet 
összkiadásai átlagosan 115%-kal emelkednek,

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szociális ütemtervre mindössze 1,345 milliárd eurót 
irányoztak elő, a 2004-es árakon számolva a 2007 és 2013 között elkölthető összegeket, ami 
a 20,405 milliárdos „versenyképesség, vállalkozói szellem és szociális ütemterv” 
költségvetési fejezet mindössze 6,5%-t teszi ki, ez pedig árt a társadalmi kohéziónak és 
jelentősen gátolja a jogokat tiszteletben tartó munkahelyek teremtését, elsősorban a nőket 
sújtva,

3. nem ellenzi egy közös eszköz – a „Progress” – létrehozását a szociális ügyek terén, de 
hangsúlyozza: biztosítani kell ezen eszköz megfelelő finanszírozását, nagyobb figyelmet kell 
szentelni a nők részvételének a különböző programokban, és világosan kell megosztani az 
esélyegyenlőséggel és a kifejezetten a nők jogainak tiszteletben tartásának előmozdításának 
és szerepvállalásának szentelt diszkriminációellenes cselekvéseket, a „Genre 2013” típusú 
programok létrehozásával és a leendő Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete új 
finanszírozási eszközeinek megteremtésével, 

4. felkéri a Bizottságot kiegészítő információk szolgáltatására a „Daphné II” program 2008 után 
történő folytatására, valamint 2007-ben és 2008-ban történő finanszírozására vonatkozóan, 
amely finanszírozást nem egyéb összegek átcsoportosításával kell biztosítani,

5. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének át kell szőnie a 
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különböző területeket, valamennyi közösségi politikában egyaránt, és különösen felhívja a 
figyelmet a kiadások legfőbb területeire, például a strukturális alapokra, 

6. támogatja a Bizottságnak a pénzügyi kilátások hét éves időszakra történő fenntartására 
irányuló javaslatát, és elvet minden olyan stratégiát, amely a közösségi költségvetés a bruttó 
nemzeti termék 1%-ra kívánná korlátozni,

7. javasolja új célkitűzés bevezetését az emberi erőforrások tekintetében a strukturális alapok 1. 
sz. célkitűzése terén, amely kiterjedne a felsőfokú oktatási intézményt végzett lakosok 
tekintetében a közösségi átlag 75%-át vagy ennél kisebb arányt képviselő régiókra, 
kapcsolódva a jelenlegi mutatóhoz,

8. hangsúlyozza az Európai Szociális Alap és a foglalkoztatást, valamint a társadalmi 
beilleszkedést támogató PAN (nemzeti cselekvési tervek) közötti kapcsolat szükségességét, 
biztosítva ennek megfelelő finanszírozását.


