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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. shoduje se na tom, že nový program sociální politiky je reakcí na obnovený lisabonský 
program; bere na vědomí tři klíčové priority, jimiž jsou zaměstnanost, boj s chudobou a 
podpora rovných příležitostí; odsuzuje, že sociálním otázkám je věnováno méně 
pozornosti, je k nim přistupováno spíše pasivně na základě osvědčených metod a nástrojů, 
bez horizontálního přístupu a propracované strategie čelící novým výzvám rozšířené EU;

2. zdůrazňuje, že současná rámcová strategie Evropského společenství rovnosti pohlaví a 
přidružený program skončí v roce 2005; poznamenává, že nový program financování 
otázek rovnosti pohlaví bude od roku 2007 součástí širšího sociálního programu 
nazvaného PROGRESS; obává se, že přístup ženských nevládních organizací k 
financování Společenství bude složitý; vyzývá Komisi, aby přijala komplexní a 
prozíravou novou rámcovou strategii rovnosti pohlaví, která by se zabývala hlavními 
úkoly dosažení rovnosti žen a mužů v Evropě a která by pevně ustanovila cíle v otázce 
rovnosti pohlaví v oblastech politik zaměstnanosti, přistěhovalectví, reforem sociální 
ochrany, vnějších vztahů, rozvojové spolupráce EU atd.;

3. zdůrazňuje důležitost nového mezigeneračního přístupu, nejen pokud jde o mladé lidi;
odsuzuje nedostatečné zohlednění situace důchodců, postižených osob a žen;
poznamenává, že návrh Komise podporuje tento přístup zákony, sociálním dialogem, 
finančními nástroji a také vzděláváním, které je rovněž klíčovým faktorem; souhlasí s tím, 
že restrukturalizace priorit Evropského sociálního fondu by mohla pomoci při plnění 
těchto cílů; souhlasí s tím, že vztah mezi Evropským sociálním fondem a politickým 
rámcem nového programu sociální politiky by měl být posílen;

4. domnívá se, že jsou nezbytné komplexní a podrobné statistiky a analýzy, že musí být 
vytvořen vhodný systém veřejné sociální podpory, který bude zajišťovat informace o 
volných pracovních místech, odpovídajících zdravotních službách, poradenství;
zdůrazňuje důležitost spolupráce státních orgánů, sociálních partnerů a občanské 
společnosti (veřejně soukromé partnerství); upozorňuje na širší smysl „nejlepšího řízení“ 
(„best governance“); poznamenává, že výroční schůze je důležitá pro sledování a 
vyhodnocení programu sociální politiky, že však v rozšířené Evropě musí existovat 
souvislá a definovaná systémová strategie; postrádá přesné definice sdílené odpovědnosti 
a pravomocí mezi Společenstvím, členskými státy a nevládními organizacemi;

5. bere na vědomí, že Komise schválí Zelenou knihu o rozvoji zaměstnaneckého práva;
souhlasí s cílem vytvořit bezpečnější prostředí podporující účinné přechody na trhu práce;
domnívá se, že by to mohlo vést k návrhu celé škály modernizací a zjednodušení 
současných pravidel; upozorňuje na nepřítomnost konkrétních opatření a přesných 
časových plánů;

6. odsuzuje, že zde není žádná zmínka o místním hospodářství, o MSP jakožto klíčových 
faktorech ekonomického rozvoje a zaměstnanosti, přestože představují 90 % evropských 
ekonomik; poznamenává, že by vzniklo více nových pracovních míst, pokud by se MSP 
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dostalo pomoci při vytváření příznivých podmínek, specifických programů, výhod pro 
nově vytvořená pracovní místa;

7. vítá vytvoření Evropského institutu pro rovnost pohlaví, jehož cílem je zaplnit informační 
mezery v oblasti rovnosti pohlaví, domnívá se, že tato instituce by měla přispět ke 
zlepšení viditelnosti problematiky rovnosti pohlaví; domnívá se, že v rozšířené Evropě by 
bylo užitečné propojit staré a nové členské státy tím, že tento institut bude umístěn do 
některého z deseti nových členských států;

8. souhlasí s tím, aby metoda otevřené spolupráce byla rozšířena na nové oblasti, jako je 
zdraví nebo dlouhodobá péče, a domnívá se, že to je správný nástroj k dosažení našeho 
společného cíle, kterým jsou „rovné příležitosti pro všechny“; připomíná, že otázka 
rovnosti pohlaví musí být začleněna do všech politik Společenství, neboť je to jediná 
cesta, jak zajistit tři klíčové pilíře rovnocenného života žen, tj. sebevědomí, příležitosti a 
úspěchy.
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