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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-
2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

- gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Financiële 
vooruitzichten 2007-2013 (COM(2004)0487)1,

- gezien het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid op 18 maart 
2004 over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement  
"Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst - Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen 
in de uitgebreide Unie 2007-2013" (COM(2004)0101),

- gezien de werkdocumenten van de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 en met name werkdocument nr. 8 van 
22 november 2004, over de Agenda voor het sociaal beleid,

1. wijst erop dat de middelen die door de Commissie zijn voorgesteld in het zogenoemd pakket-
Prodi, voor sociale zaken, gelijkheid en werkgelegenheid geen enkele verbetering vormen ten 
opzichte van het vorige financieel kader, ondanks de toename van de ongelijkheid in de 
uitgebreide Europese Unie die 20 miljoen werklozen telt en waarin 70 miljoen mensen het 
slachtoffer zijn van sociale uitsluiting of in armoede leven en tegen de achtergrond van het 
feit dat het begrotingshoofdstuk "Bevordering van concurrentievermogen en 
ondernemerschap" met gemiddeld 115% stijgt;

2. betreurt het feit dat voor de Agenda voor het sociaal beleid, uitgedrukt in prijzen van 2004, 
voor de periode 2007-2013 slechts 1.345 mln EUR is voorzien ofwel 6,5% van de 20.405 mln 
EUR die is uitgetrokken voor het begrotingshoofdstuk "Bevordering van 
concurrentievermogen, ondernemerschap en sociaal beleid" wat verdere sociale cohesie 
belemmert alsmede het creëren van banen met sociale rechten, waarvan vooral vrouwen het 
slachtoffer zijn;

3. is niet tegen de oprichting van een instrument voor sociale zaken - Progress - maar wijst erop 
dat gegarandeerd moet worden dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt, dat er meer 
aandacht moet worden besteed aan deelname van vrouwen aan de verschillende programma's 
en dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen maatregelen die verband 
houden met gelijkheid en antidiscriminatiebeleid die specifiek zijn gericht op de bevordering 
van de rechten en de deelname van vrouwen, met de oprichting van een programma "Gender 
2013" en een nieuwe financiering voor het toekomstig Europees genderinstituut;

4. verzoekt de Commissie om meer informatie over de continuïteit van het Daphne II-
programma na 2008 en over de financiering ervan in 2007 en 2008, die niet mag worden 
geregeld via herbestemming van andere kredieten;

5. herinnert eraan dat de genderdimensie in al het communautaire beleid tot uitdrukking
gebracht moet worden en vestigt de aandacht met name op de belangrijkste 
uitgavencategorieën, zoals de Structuurfondsen;

6. steunt het standpunt van de Commissie met betrekking tot de periode van 7 jaar voor de 
  

1 Nog niet gepubliceerd in het PB.



PE 350.221v01-00 4/4 PA\549762NL.doc

NL

financiële vooruitzichten en verwerpt de strategie die erop gericht is om de communautaire 
begroting te beperken tot 1% van het communautaire BBP;

7. stelt voor een nieuwe doelstelling menselijk potentieel te introduceren in het kader van 
doelstelling 1 van de Structuurfondsen, die geldt voor regio's met gemiddeld minder dan 75% 
van het communautaire gemiddelde percentage personen met een hogeronderwijsdiploma, in 
aanvulling op de huidige indicator;

8. benadrukt dat de koppeling tussen het ESF (Europees Sociaal Fonds) en de NAP's (nationale 
actieplannen) voor werkgelegenheid en sociale insluiting moet worden versterkt om passende 
financiering te garanderen.


