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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Συμφωνεί στο ότι η νέα Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής ανταποκρίνεται στη νέα Ατζέντα 
της Λισαβόνας· σημειώνει τις τρεις σημαντικότερες προτεραιότητες: απασχόληση, 
καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση των ίσων ευκαιριών· επικρίνει το ότι δίνεται 
λιγότερη σημασία στα κοινωνικά θέματα, την μάλλον παθητική στάση επί του θέματος 
στη βάση ήδη καλά δοκιμασμένων μεθόδων και εργαλείων, και την έλλειψη οριζόντιας 
προσέγγισης καθώς και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25·

2. Επισημαίνει ότι η υπάρχουσα στρατηγική πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επί της 
ισότητας των φύλων και τα σχετικά προγράμματα λήγουν το 2005· σημειώνει ότι το νέο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης σχετικά με την ισότητα των φύλων αποτελεί τμήμα ενός 
ευρύτερου κοινωνικού προγράμματος που ονομάζεται PROGRESS από το 2007· 
εκφράζει τις ανησυχίες της ότι η πρόσβαση για τις γυναικείες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στην κοινοτική χρηματοδότηση θα είναι δυσχερής· καλεί την Επιτροπή να 
εγκρίνει μία ολοκληρωμένη και προοδευτική νέα στρατηγική-πλαίσιο με στόχο την 
αντιμετώπιση των σημαντικών  προκλήσεων για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη, καθώς και την ενσωμάτωση στόχων ισότητας των 
δύο φύλων στις κοινοτικές πολιτικές στους τομείς της απασχόλησης, της μετανάστευσης, 
των μεταρρυθμίσεων κοινωνικής προστασίας, των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, της 
ανάπτυξης για τη συνεργασία κ.λπ.

3. Τονίζει τη σημασία μίας νέας  προσέγγισης κατάλληλης για όλεςτις γενιές και όχι μόνο 
για τους νέους ανθρώπους· επικρίνει την έλλειψη μέριμνας ως προς την κατάσταση των 
συνταξιούχων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των γυναικών· σημειώνει ότι η 
πρόταση της Επιτροπής υποστηρίζει τα παραπάνω με τη νομοθεσία, τον κοινωνικό 
διάλογο, τα χρηματοδοτικά μέσα και επιπλέον με την κατάρτιση που αποτελεί επίσης ένα 
παράγοντα κλειδί· συμφωνεί ότι η αναδιάρθρωση του ΕΚΤ μπορεί να προωθήσει αυτές 
τις προτεραιότητες· συμφωνεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ του ΕΚΤ και 
της πολιτικής- πλαισίου για τη νέα Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής·

4. Πιστεύει ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες και λεπτομερείς στατιστικές και ανάλυση, ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο σύστημα κοινωνικής στήριξης, που θα παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας, τις υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες· τονίζει τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών (συνεργασία  δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα)· επισημαίνει την ευρύτερη σημασία του όρου "καλή κυβερνεία"· σημειώνει ότι 
είναι σημαντική η διεξαγωγή ετήσιων συνεδριάσεων για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά  ότι στη διευρυμένη Ευρώπη θα 
πρέπει να υπάρχει μία συνεχής και καλά καθορισμένη στρατηγική δικτύων· εκφράζει τη 
λύπη της για την έλλειψη σωστής απόδοσης των ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ της 
Κοινότητας, των κρατών μελών και των ΜΚΟ·
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5. Σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει μία Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη 
του εργατικού δικαίου· συμφωνεί στην παροχή ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος για την 
προώθηση αποτελεσματικών μεταβατικών σταδίων στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι 
αυτό θα οδηγήσει σε προτάσεις για ένα ολόκληρο φάσμα μέτρων εκσυγχρονισμού και 
απλοποίησης των υπαρχόντων κανονισμών· επισημαίνει την έλλειψη συγκεκριμένων 
μέτρων και σαφούς χρονοδιαγράμματος·

6. Επικρίνει το ότι δεν υπάρχει ουδεμία μνεία στην τοπική οικονομία και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ως σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της 
απασχόλησης, παρά το ότι αντιπροσωπεύουν 90% των ευρωπαϊκών οικονομιών· 
σημειώνει ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μπορεί να υποστηριχθεί με την 
στήριξη της ανάπτυξης καλών συνθηκών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικών 
προγραμμάτων, και πλεονεκτημάτων για νέες θέσεις εργασίας·

7. Εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία του Ινστιτούτου για την Ισότητα των 
Φύλων, που θα καλύψει το κενό πληροφόρησης επί θεμάτων ισότητας φύλων, πράγμα το 
οποίο θα διευρύνει το πεδίο στον τομέα αυτό· θεωρεί ότι στη διευρυμένη Ευρώπη θα 
αποτελούσε "γέφυρα" μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών η εγκατάσταση του 
Ινστιτούτου σε ένα από τα 10 νέα κράτη μέλη·

8. Συμφωνεί ότι η μέθοδος της ανοικτής συνεργασίας πρέπει να επεκταθεί σε νέους τομείς 
όπως η υγεία και η μακροπρόθεσμη μέριμνα, και ότι  αποτελεί το σωστό μέσον επίτευξης 
του κοινού μας στόχου "ίσες ευκαιρίες για όλους"· υπενθυμίζει ότι το θέμα της ισότητας 
των φύλων πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές διότι αποτελεί τον 
μόνο τρόπο εξασφάλισης των τριών σημαντικότερων πυλώνων της ισότητας για τις 
γυναίκες: συνειδητοποίηση, ευκαιρίες και επιτυχία.
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