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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví vyzýva gestorský Dočasný výbor pre politické výzvy 
a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013, aby prijal do návrhu uznesenia 
nasledujúce návrhy:

- so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o finančnom výhľade 
na roky 2007-2013(COM(2004)0487)1,

- so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví z 18. marca 2004 k 
oznámeniu Komisie Rade a Európskemu parlamentu pod názvom Budovanie našej 
spoločnej budúcnosti - Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 
2007-2013 (COM(2004)0101),

- so zreteľom na pracovné dokumenty Dočasného výboru pre politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013, a najmä pracovný dokument č. 8 z 22. 
novembra 2004 týkajúci sa programu sociálnej politiky,

1. upozorňuje, že pridelené prostriedky navrhované Komisiou v tzv. Prodiho balíku na 
sociálne otázky, rovnosť pohlaví a zamestnanosť vôbec neodrážajú skutočný nárast v 
porovnaní s predchádzajúcim finančným rámcom, a to napriek skutočnosti, že rozdiely v 
rámci rozšírenej Európskej únie sa zväčšili, že 20 miliónov nezamestnaných ľudí žije pod 
hranicou chudoby a spoločenské vylúčenie postihuje asi 70 miliónov ľudí a že prostriedky 
celkovej rozpočtovej kapitoly o podpore konkurencieschopnosti a podnikania sa zvyšili 
priemerne o 115%;

2. vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že navrhovaných súm na roky 2007-2013 sa na 
sociálny program vyčlenilo púhych 1,345 miliardy eur v pri cenách z roku 2004. t. j. iba 
6,5% z celkovej sumy 20,405 miliárd pridelených rozpočtovej kapitole o podpore 
konkurencieschopnosti, podnikania a sociálneho programu; toto brzdí sociálnu kohéziu, 
ako aj vytváranie pracovných miest so sociálnymi právami, čo postihuje predovšetkým 
ženy;

3. nemá námietky proti vytvoreniu jednotného nástroja na sociálne otázky nazvaného Pokrok 
(Progress), ale zdôrazňuje potrebu zaručiť, aby sa preň uvoľnili primerané prostriedky, 
aby sa venovala väčšia pozornosť zapojeniu žien do rozličných programov a aby sa jasne 
rozlišovalo medzi opatreniami týkajúcimi sa rovnosti a protidiskriminačnou politikou, 
ktorá sa osobitne zameriava na podporu práv a účasti žien, a to vypracovaním programu 
Rovnosť pohlaví 2013 a novým financovaním budúceho Európskeho inštitútu pre rovnosť 
pohlaví;

4. žiada Komisiu, aby poskytla viac informácií o pokračovaní programu Dafné II po roku 
2008 a jeho financovaní v rokoch 2007 a 2008, ktoré sa nesmie získať prerozdelením 
iných zdrojov;

5. pripomína, že otázka rovnosti pohlaví sa musí v plnej miere zahrnúť do všetkých politík 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ
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spoločenstva, a osobitnú pozornosť venuje najdôležitejším výdavkovým oblastiam, ako sú 
štrukturálne fondy;

6. podporuje pozíciu Komisie v súvislosti so zachovaním sedemročného obdobia vo 
finančnom výhľade a odmieta stratégiu navrhovanú tými, ktorí chcú oklieštiť rozpočet 
Spoločenstva na 1% HDP Spoločenstva;

7. navrhuje zavedenie nového cieľa týkajúceho sa ľudských zdrojov v rámci cieľa 1 
štrukturálnych fondov, ktorý sa bude týkať regiónov, kde je počet obyvateľov so 
skončeným vysokoškolským vzdelaním nižší ako 75% priemeru Spoločenstva, na 
doplnenie súčasného ukazovateľa;

8. zdôrazňuje potrebu posilniť spojenie medzi Európskym sociálnym fondom a národnými 
akčnými plánmi zamestnanosti a spoločenského začleňovania, aby sa zaručilo ich 
primerané financovanie.  


