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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. Er enigt i, at den nye Social- og Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden er et svar på den 
fornyede Lissabon-dagsorden; noterer sig de tre nøgleprioriteter, beskæftigelse, 
fattigdomsbekæmpelse og fremme af lige muligheder; misbilliger, at den prioriterer 
sociale spørgsmål lavere og nærmest indtager en passiv holdning, idet den støtter sig til de 
gennemprøvede metoder og instrumenter i mangel af en horisontal synsvinkel og en nøje 
tilrettelagt strategi til imødegåelse af de nye udfordringer i EU-25;

2. gør opmærksom på, at den nuværende europæiske rammestrategi for ligestilling mellem 
kønnene og det tilhørende program udløber i slutningen af 2005; konstaterer, at det nye
investeringsprogram for ligestilling mellem kønnene fra 2007 vil være en del af et større 
socialt program, nemlig Progress; frygter, at kvinde-ngo'ers adgang til 
fællesskabsmidlerne vil blive vanskeliggjort; opfordrer Kommissionen til at vedtage en 
omfattende, fremadskuende ny rammestrategi for ligestilling mellem kønnene, der tager 
fat på de væsentligste udfordringer med henblik på at opnå ligestilling mellem kvinder og 
mænd i Europa; opfordrer til, at der i denne forbindelse opstilles ligestillingsmålsætninger 
på områderne for EU's beskæftigelsespolitik, indvandringspolitik, 
socialbeskyttelsesreformer, eksterne forbindelser, udviklingssamarbejde osv.;

3. understreger betydningen af en ny strategi, der forbinder generationerne og ikke kun tager 
sigte på de unge; er utilfreds med den manglende hensyntagen til pensionisterne, de 
handicappedes og kvindernes situation; understreger, at Kommissionens forslag desuden 
støtter dette med lovgivning, social dialog og finansieringsinstrumenter samt 
erhvervsuddannelse, som også er en væsentlig faktor; er enigt i, at omstruktureringen af 
ESF-prioriteterne kunne fremme disse mål; mener også, at forbindelsen mellem ESF og de 
politiske rammer for den nye Social- og Arbejdsmarkedspolitiske dagsorden bør styrkes;

4. mener, at omfattende og detaljerede statistikker og analyser er nødvendige, at der skal 
oprettes et passende offentligt socialstøttesystem, der giver information om 
jobmuligheder, tilsvarende sundhedstjenester, og rådgivningsinstanser; understreger 
merværdien af partnerskaber mellem myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet (offentligt- privat partnerskab); understreger det vidtfavnende i begrebet 
"bedste regeringsførelse"; konstaterer, at årlige møder er vigtige for opfølgning og 
evaluering af Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden, men at der dog i et 
udvidet Europa bør findes en sammenhængende og veldefineret netværksstrategi; savner 
en korrekt fastlæggelse af ansvars- og kompetencefordeling mellem Fællesskabet, 
medlemsstaterne og ngo'erne;

5. konstaterer, at Kommissionen agter at vedtage en grønbog om udvikling af arbejdsretten; 
tilslutter sig målsætningen om at skabe et mere sikkert miljø, der fremmer effektiv 
tilpasning på arbejdsmarkeder; mener, at grønbogen vil føre til forslag til en hel række 
foranstaltninger til modernisering og forenkling af de nuværende regler; gør opmærksom 
på, at der ikke nævnes konkrete foranstaltninger, og at der mangler en klar tidsplan;
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6. beklager, at der ikke henvises til lokaløkonomien og til smv'er som væsentlige faktorer for 
den økonomiske udvikling og beskæftigelsen til trods for, at de udgør 90% af den 
europæiske økonomi; konstaterer, at skabelse af nye job kan fremmes ved at hjælpe 
smv'erne med at udvikle gunstige betingelser, udforme særlige programmer for disse 
virksomheder samt yde dem støtte til skabelse af nye arbejdspladser;

7. bifalder oprettelsen af det nye Europæiske Institut for Ligestilling, der skal råde bod på 
den manglende information om ligestillingsspørgsmål, idet denne udvikling vil kunne
gøre ligestillingsaspektet mere synligt; mener, at det i et udvidet Europa ville være en 
fordel at slå bro mellem de gamle og nye medlemsstater ved at placere instituttet i en af de 
ti nye medlemsstater;

8. er enigt i, at den åbne koordinationsmetode vil blive udvidet til nye områder, såsom 
sundhedsforsorg og langtidspleje, og at dette er det rigtige værktøj til at opnå vort fælles 
mål med "lige muligheder for alle"; minder om, at spørgsmålet om kønnenes ligestilling 
bør indgå i samtlige fællesskabspolitikker, da dette er den eneste metode til at sikre de tre 
vigtigste søjler i kvinders ligestilling, nemlig bevidsthed, muligheder og succes.
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