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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas komitetas ragina atsakingą Laikinąjį komitetą dėl 
išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų įtraukti į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos, kurį jis priims, šiuos pasiūlymus:

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2007–2013 
m. finansinės perspektyvos (KOM(2004)0487)1,

- atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 18 d. Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendros ateities kūrimas: 
išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos” 
(KOM(2004)0101),

- atsižvelgdamas į laikinojo komiteto darbo dokumentus dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 
2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų, ypač 2004 m. lapkričio 22 d. darbo 
dokumentą Nr. 8 dėl socialinės politikos darbotvarkės,

1. Pabrėžia, kad Prodi pakte Komisijos pasiūlyti asignavimai socialiniams reikalams, lygybei 
ir užimtumui remti neatspindi jokio realaus finansavimo didinimo lyginant su ankstesnės 
kartos finansinėmis programomis, o bendra biudžeto dalis skirta konkurencingumui ir 
verslui padidėjo vidutiniškai 115%, nepaisant to, kad skirtumai išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje padidėjo bei fakto, kad ES yra 20 milijonų bedarbių gyvenančių žemiau skurdo 
ribos ir 70 milijonų socialinės atskirties veikiamų žmonių;

2. Apgailestauja, kad iš 2007–2013 m. pasiūlytos sumos vos 1345 milijonai eurų (2004 m. 
kainomis) paskirti socialinei darbotvarkei, t. y. tik 6,5 proc. iš bendros 20405 milijonų 
eurų sumos skirtos konkurencingumui, verslui ir socialinei darbotvarkei remti; dėl to 
neįmanoma pasiekti didesnės socialinės sanglaudos ir tai užkerta kelią darbo vietų kūrimui 
užtikrinant darbuotojų teises, o tai labiausiai veikia moteris; 

3. Neprieštarauja priemonės „Progress“, skirtos socialiniams klausimams sukūrimui, bet 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad jai bus suteikiamos reikalingos lėšos, skiriamas didesnis 
dėmesys moterų įsitraukimui į įvairias programas ir vykdoma bendra veikla lygybės ir 
kovos su diskriminavimu politikos srityje, ypač remiant moterų dalyvavimo teises ir 
sukuriant programą, pvz., „Lyčių lygybė 2003“ ("Gender 2013") bei skiriant jai 
papildomas lėšas;

4. Prašo Komisijos suteikti daugiau informacijos apie „Daphne II“ programos tęstinumą po 
2008 m. ir jos finansavimą 2007 ir 2008 m., kuris neturi būti skiriamas perskirstant kitas 
lėšas;

5. Primena, kad lyčių klausimas turi būti įtrauktas į visas Bendrijos politikos sritis ir ypač 
atkreipia dėmesį į pagrindines išlaidų dalis, pvz. struktūrinius fondus; 

6. Remia Komisijos nusistatymą išsaugoti septynerių metų finansinės perspektyvos 
laikotarpį ir atmeta strategiją, kuria siekiama apriboti Bendrijos biudžetą iki 1% Bendrijos 

  
1 Dar nepaskelbta OL.
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7. Siūlo į pirmąjį Struktūrinių fondų tikslą įtraukti žmogiškųjų išteklių klausimą siekiant, kad 
jis apimtų regionus, kuriuose aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų vidurkis yra 
mažesnis už 75 proc. visos Bendrijos aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų vidurkio; 

8. Pabrėžia būtinybę stiprinti sąsajas tarp Europos socialinio fondo ir atskirų valstybių 
veiksmų planų užimtumui ir socialinei integracijai remti siekiant užtikrinti pakankamą jų 
finansavimą.  


