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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva začasni odbor za politične izzive 
in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

- ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o finančnem načrtu 
za obdobje 2007-2013 (COM(2004)0487)1,

- ob upoštevanju mnenja Obora za pravice žensk in politiko enakih možnosti z dne 18. 
marca 2004 o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom 
'Oblikovanje skupne prihodnosti - politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije 
2007-2013' (KOM(2004)0101),

- ob upoštevanju delovnih dokumentov Začasnega odbora o političnih izzivih in 
proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013 in zlasti delovnega dokumenta št. 8 z 
dne 22. novembra 2004 v zvezi s Programom socialne politike,

1. poudarja, da sredstva, ki jih je predlagala Komisija v tako imenovanem "Prodijevem 
paketu" za socialna vprašanja, enakost in zaposlovanje ne odražajo dejanskega povečanja 
v primerjavi z zadnjim finančnim okvirom, in to kljub dejstvu da so se povečale razlike v 
razširjeni Evropski uniji z 20 milijoni brezposelnih, revščino in socialno izključenostjo, ki 
prizadeva 70 milijonov ljudi in v okolju, v katerem so se celotna proračunska sredstva v 
zvezi s konkurenčnostjo in podjetništvom v povprečju povečala za 115%;

2. obžaluje dejstvo, da je od zneskov, predlaganih za obdobje 2007-2013, samo 1.345 
milijonov EUR, v cenah iz leta 2004, namenjenih socialnemu programu, kar je le 6,5% 
celotnega zneska 20.405 milijonov EUR, dodeljenih proračunu za konkurenčnost, 
podjetništvo in socialni program; to onemogoča povečano socialno kohezijo in ovira 
ustvarjanje delovnih mest, ki temeljijo na pravicah, kar pa zadeva predvsem ženske; 

3. nima ugovorov glede oblikovanja edinega instrumenta za socialna vprašanja - Progress - ,
vendar potrjuje potrebo po zagotavljanju ustreznega financiranja, posvečanju večje 
pozornosti vključevanju žensk v različne programe in po jasni porazdelitvi ukrepov, 
povezanih z enakostjo in nediskriminatorno politiko, z namenom zlasti spodbujati pravice
in vključevanje žensk z oblikovanjem programa 'Spol 2013' in novim financiranjem za 
nov Evropski inštitut za preučevanje vprašanj enakosti spolov;

4. poziva Komisijo, da zagotovi več informacij o stalnosti programa Daphne II po letu 2008 
in o financiranju le-tega v letih 2007 in 2008, kar se ne sme doseči s prerazporeditvijo 
drugih sredstev;

5. opozarja, da mora vprašanje enakosti spolov biti vključeno v vse politike Skupnosti in 
posveča posebno pozornost najpomembnejšim področjem izdatkov, kot so strukturni 
skladi; 

  
1 Še ni bilo objavljeno v UL.
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6. podpira stališče Komisije glede ohranitve sedemletnega obdobja za finančni načrt in 
zavrača strategijo, ki so jo v ospredje postavili tisti, ki želijo omejiti proračun Skupnosti 
na 1% BDP Skupnosti; 

7. predlaga predstavitev novega cilja o človeških virih v okviru cilja 1 strukturnih skladov, 
da se vključi regije, katerih povprečje, ki se nanaša na prebivalstvo, ki je zaključilo 
visokošolsko izobraževanje, znaša manj kot 75% povprečja Skupnosti, pri čemer je treba 
to dodati trenutnemu kazalcu; 

8. poudarja potrebo po okrepitvi povezave med Evropskim socialnim skladom in 
nacionalnimi akcijskimi načrti za zaposlovanje in socialno vključenost, da se zagotovi 
njihovo ustrezno financiranje.


