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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji tymczasowej do spraw 
wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
perspektyw finansowych na lata 2007-2013 (COM (2004)0487)1,

– uwzględniając opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia z dn. 18 marca 2004r. w 
sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowanego 
"Budowanie wspólnej przyszłości - wyzwania polityczne i środki budżetowe w 
rozszerzonej Unii 2007-2013" (COM(2004)0101),

– uwzględniając dokumenty robocze Komisji tymczasowej ds. wyzwań politycznych i 
środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, a w szczególności 
dokument roboczy nr 8 z dn. 22 listopada 2004r. dotyczący społecznego kalendarza 
politycznego,

1. wskazuje, iż kwoty przedstawione przez Komisję w tzw. Pakiecie Prodiego, przeznaczone 
na zagadnienia socjalne, równouprawnienie i zatrudnienie, nie zawierają żadnej realnej 
podwyżki w porównaniu z ostatnimi ramami finansowymi pomimo pogłębiania się 
nierówności w rozszerzonej Unii Europejskiej, powiększania się liczby bezrobotnych 
wynoszącej 20 mln osób, ubóstwa i wykluczenia społecznego dotykającego około 70 mln 
osób, i w kontekście, w którym ogólna suma z pozycji budżetowej związanej z 
konkurencyjnością i przedsiębiorczością wzrasta średnio o 115%;

2. ubolewa, iż dla Agendy Socjalnej przewiduje się jedynie 1 345 mln euro w kwotach 
ustalonych na lata 2007-2013 odnosząc się do wskaźników z roku 2004, stanowiąc 
zaledwie 6,5% ogółu kwot z pozycji budżetowej "konkurencyjność, przedsiębiorczość i 
agenda socjalna" wynoszących 20 405 mln, co uniemożliwia osiągnięcie większej 
spójności społecznej i utrudnia tworzenie pełnoprawnych miejsc pracy uderzając przede 
wszystkim w kobiety;

3. nie sprzeciwia się utworzeniu jednolitego instrumentu dla zagadnień socjalnych Progres, 
lecz zauważa konieczność zagwarantowania jego właściwego finansowania, zwracania 
większej uwagi na udział kobiet w różnych programach oraz na jasny podział działań 
związanych z równouprawnieniem i polityką anty-dyskryminacyjną zorientowanymi 
szczególnie na promocję praw i uczestnictwa kobiet, przy ustanawianiu programu typu 
"Gender 2013" i nowym finansowaniu przyszłego European Gender Institute;

4. zwraca się do Komisji o dostarczenie szerszych informacji na temat kontynuowania po 
2008r. programu Daphne II oraz na temat jego finansowania w 2007r. i 2008r., które nie 
powinno polegać na przesuwaniu innych środków; 

  
1 Dotychczas niepublikowane w Dz.U.
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5. przypomina, iż wymiar płci musi być przekrojowy dla wszystkich polityk wspólnotowych 
i zwraca szczególną uwagę na główne strefy wydatków, takie jak fundusze strukturalne;

6. popiera stanowisko Komisji dotyczące okresu siedmiu lat dla perspektyw finansowych i 
odrzuca strategię mającą na celu ograniczenie budżetu wspólnotowego do 1% 
wspólnotowego PKB;

7. proponuje wprowadzenie nowego celu związanego z zasobami ludzkimi w ramach Celu 1 
funduszy strukturalnych, który obejmowałby regiony, gdzie średnia liczba mieszkańców 
posiadających ukończone wykształcenie wyższe niższa jest niż 75% średniej 
wspólnotowej; cel ten wprowadzony powinien zostać do obecnego wskaźnika;

8. podkreśla konieczność wzmocnienia współpracy Europejskiego Funduszu Społecznego z 
Krajowymi Planami Działania w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego w sposób 
gwarantujący jego właściwe finansowanie.


