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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. lepivad kokku, et uus sotsiaalpoliitika agenda on vastus uuendatud Lissaboni agendale; 
märgib ära kolm põhiprioriteeti: tööhõive, vaesuse vastu võitlemine ja võrdsete 
võimaluste edendamine; kritiseerib, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjon peab 
vähemtähtsaks sotsiaalküsimusi, sellel on pigem passiivne suhtumine, mis on 
kujundatud läbiproovitud meetodite ja vahendite põhjal, puudub horisontaalne 
lähenemisviis ja selgejooneline strateegia, mille abil 25 liikmesriigiga EL uutele 
väljakutsetele vastu astub;

2. juhib tähelepanu sellele, et praegune Euroopa Ühenduse soolise võrdõiguslikkuse 
raamstrateegia ja selle juurde kuuluv programm lõppeb 2005. aasta lõpus; märgib, et 
soolise võrdõiguslikkuse uus rahastamisprogramm moodustab osa suuremast 
sotsiaalprogrammist “ARENG alates 2007. aastast”; kardab, et naiste valitsusväliste 
organisatsioonide ligipääs ühenduse rahalistele vahenditele oleks raskendatud; kutsub 
Euroopa Komisjoni üles võtma vastu kõikehõlmav, edumeelne uus soolise 
võrdõiguslikkuse raamstrateegia, milles käsitletaks peamisi väljakutseid meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja mis seaks püsivalt soolist võrdõiguslikkust 
käsitlevad eesmärgid EL tööhõivepoliitika, immigratsioonipoliitika, 
sotsiaalkaitsereformide, EL välissuhete, arengukoostöö jne valdkonnas;

3. rõhutab uue põlvkondadevahelise lähenemisviisi tähtsust mitte ainult noorte jaoks; 
kritiseerib, et ei võeta arvesse pensionäride, puudega inimeste ja naiste olukorda; 
märgib, et Euroopa Komisjoni ettepanekus toetatakse seda õigusaktide, sotsiaalse 
dialoogi, rahastamisvahendite ja lisaks neile koolitusega, mis on samuti oluline tegur; 
nõustub, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) prioriteetide ümberkorraldamine võiks 
edendada neid eesmärke; nõustub, et tuleks tugevdada sidet ESF ja uue sotsiaalpoliitika 
agenda poliitilise raamistiku vahel;

4. leiab, et on vaja kõikehõlmavat ja üksikasjalikku statistikat ja analüüsi, tuleb luua piisav 
riiklike sotsiaaltoetuste süsteem, pakkudes teavet töövõimaluste, vastavate 
tervishoiuteenuste ja nõustamise kohta; rõhutab asutuste, sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna vahelise partnerluse (avaliku ja erasektori partnerlus) lisandväärtust; 
rõhutab parima valitsemistava laiemat tähendust; märgib, et iga-aastane kohtumine on 
oluline sotsiaalpoliitika agenda jälgimiseks ja hindamiseks, ent siiski peaks eksisteerima 
pidev ja määratletud võrgustikuga strateegia laienenud Euroopas; puudu on vastutuste ja 
pädevuste jagamise nõuetekohane määratlemine ühenduse, liikmesriikide ja 
valitsusväliste organisatsioonide vahel;

5. märgib, et Euroopa Komisjon kavatseb võtta vastu rohelise raamatu tööõiguse arengu 
kohta; nõustub püüdlema turvalisema keskkonna tagamise poole, edendades tõhusaid 
üleminekuid tööturul; leiab, et see viib ettepanekute tegemiseni kehtivate eeskirjade 
ajakohastamise ja lihtsustamise mitmesuguste meetmete kohta; pöörab tähelepanu 
sellele, et puuduvad konkreetsed meetmed ja selge ajakava; 
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6. kritiseerib, et ei ole mainitud kohalikku majandust, väikeste või keskmise suurusega 
ettevõtteid kui majandusarengu ja tööhõive põhitegureid, hoolimata sellest, et nende 
osakaal on Euroopa majandustes üle 90%; märgib, et uute töökohtade loomist saab 
toetada, aidates väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel arendada soodsaid tingimusi, 
eriprogramme, toetusi uutele ametikohtadele;

7. tervitab Euroopa Sugupoolteinstituudi asutamist, et täita teabelünk sooküsimustes, 
selline areng võiks laiendada soolise võrdõiguslikkuse nähtavust; leiab, et laienenud 
Euroopas oleks vanade ja uute liikmesriikide lähendamiseks kasulik, kui instituudi 
asukohaks määrataks üks kümnest uuest liikmesriigist; 

8. nõustub, et avatud kooskõlastamisviisi kavatsetakse laiendada uutesse valdkondadesse, 
nt tervishoid ja pikaajaline hooldus, see on õige vahend meie üldise eesmärgi “Võrdsed 
võimalused kõigile” saavutamiseks; meenutab, et sooküsimus tuleks lisada ühenduse 
kõikidesse poliitikatesse, kuna see on ainus viis tagamaks naiste võrdse elu kolme 
põhisammast: teadlikkus, võimalused ja edu.
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