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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om 
budgetplan 2007–2013 (KOM(2004)0487)1

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män av den 18 mars 2004 över kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet ”Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013” (KOM(2004)0101), och

– med beaktande av arbetsdokumenten från tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013, i synnerhet arbetsdokument nr 8 av den 
22 november 2004 om den sociala politiska agendan.

1. Europaparlamentet betonar att de belopp som kommissionen i det s.k. Prodipaketet 
föreslagit för sociala frågor samt frågor som rör jämställdhet och sysselsättning inte 
innebär någon verklig ökning i förhållande till den föregående finansieringsramen. Detta 
trots att olikheterna har ökat i det utvidgade EU, att 20 miljoner människor är arbetslösa 
och att fattigdomen och den sociala utslagningen berör nästan 70 miljoner människor, 
samtidigt som de totala budgetanslagen för konkurrenskraft och företagsamhet i 
genomsnitt ökar med 115 procent.

2. Europaparlamentet beklagar att det för den sociala agendan endast förutses 
1 345 miljoner euro, i 2004 års priser, av de anslag som avsatts för 2007–2013. Detta 
motsvarar endast 6,5 procent av de totala anslagen på 20 405 miljoner för budgetkapitlet 
”konkurrenskraft, företagsamhet och sociala agendan”, vilket gör det omöjligt att uppnå 
större social sammanhållning och försvårar skapandet av arbetstillfällen med tillhörande 
rättigheter. I första hand är det kvinnorna som drabbas.

3. Europaparlamentet har inget emot att det inrättas ett samlande instrument för sociala 
frågor – Progress – men betonar behovet av att garantera att instrumentet får tillräcklig 
finansiering, att större vikt läggs vid kvinnors deltagande i de olika programmen och att 
en tydligt avgränsad del av åtgärderna för jämställdhet och politiken mot diskriminering 
skall vara särskilt inriktad mot att främja kvinnors rättigheter och deltagande. Detta skall 
ske genom att det inrättas ett program i stil med ”Jämställdhet 2013” och genom att ny 
finansiering avsätts för det framtida europeiska institutet för jämställdhet mellan kvinnor
och män.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre informera om hur 
Daphne II-programmet kommer att fortsätta efter 2008 och om programmets finansiering 
under 2007 och 2008, vilken inte får ske genom en omfördelning av andra anslag.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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5. Europaparlamentet erinrar om att jämställdhetsaspekterna bör genomsyra all 
gemenskapspolitik och uppmärksammar särskilt de främsta utgiftsområdena, såsom 
strukturfonderna.

6. Europaparlamentet stödjer kommissionens ståndpunkt när det gäller idén om en sjuårig 
budgetplan och avvisar den strategi som förespråkas av dem som vill begränsa 
gemenskapsbudgeten till 1 procent av gemenskapens BNP.

7. Europaparlamentet föreslår att det skall inrättas ett nytt mål för humanresurser inom 
strukturfondernas mål 1, som skall inbegripa de regioner vars genomsnittliga BNP ligger 
under 75 procent av gemenskapens genomsnitt när det gäller personer med slutförd 
högskoleutbildning, vilket skall läggas till nuvarande indikator. 

8. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka kopplingen mellan Europeiska 
socialfonden (ESF) och de nationella handlingsplanerna för sysselsättning och social 
integration i syfte att garantera att ESF erhåller lämplig finansiering.


