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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että uusi sosiaalipoliittinen ohjelma on vastaus uudistettuun Lissabonin 
toimintaohjelmaan; ottaa huomioon kolme tärkeintä painopistealuetta: työllisyyden, 
köyhyyden torjunnan ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämisen; arvostelee ohjelmaa 
siitä, että siinä ei priorisoida tarpeeksi sosiaalisia kysymyksiä, että siihen sisältyvä 
lähestymistapa on melko passiivinen ja perustuu kokeiltuihin menetelmiin ja välineisiin ja 
että siitä puuttuu horisontaalinen lähestymistapa ja 25 jäsenvaltion EU:n uusien haasteiden 
kohtaamiseen tarkoitettu selkeä strategia;

2. huomauttaa, että nykyinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva yhteisön puitestrategia ja 
siihen liittyvä ohjelma päättyvät vuonna 2005; toteaa, että uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen rahoitusohjelma on osa suurempaa, vuodesta 2007 lähtien toteutettavaa 
sosiaalipoliittista PROGRESS-ohjelmaa; pelkää, että naisten kansalaisjärjestöjen olisi 
vaikea saada yhteisön varoja; kehottaa komissiota hyväksymään uuden, laaja-alaisen ja 
tulevaisuuteen suuntautuneen sukupuolten tasa-arvoa koskeva puitestrategian, jonka 
päätavoitteena olisi naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttaminen Euroopassa ja 
jossa vahvistettaisiin sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet EU:n 
työllisyyspolitiikassa, maahanmuuttopolitiikassa, sosiaaliturvaa koskevissa uudistuksissa, 
EU:n ulkosuhteissa, kehitysyhteistyössä jne.;

3. painottaa uuden sukupolvien välisen lähestymistavan merkitystä muillekin kuin nuorille; 
arvostelee sitä, että eläkeläisten, vammautuneiden ja naisten asemaan ei kiinnitetä 
riittävästi huomiota; toteaa, että komission ehdotus tukee tätä lainsäädännöllä, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla, rahoitusvälineillä sekä koulutuksella, joka on 
myös avaintekijä; on yhtä mieltä siitä, että ESR:n painopistealueiden uudelleenarviointi 
voisi edistää näitä tavoitteita; on yhtä mieltä siitä, että ESR:n ja sosiaalipoliittisen 
ohjelman poliittista puitekehystä olisi vahvistettava;

4. katsoo, että tarvitaan kattavia ja yksityiskohtaisia tilastoja ja tutkimuksia ja että on 
kehitettävä asianmukainen julkinen tukijärjestelmä, josta saa tietoa työmahdollisuuksista 
ja terveyspalveluista ja joka antaa neuvontaa; painottaa viranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan välisestä kumppanuudesta (julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus) saatavaa lisäarvoa; kiinnittää huomiota "parhaiden 
hallintokäytäntöjen" laajimpaan merkitykseen; toteaa, että on tärkeää pitää vuosittaisia 
kokouksia sosiaalipoliittisen ohjelman täytäntöönpanon seuraamiseksi ja arvioimiseksi, 
mutta että laajentuneessa EU:ssa olisi oltava jatkuva ja määritelty verkostostrategia; 
katsoo, että ehdotuksessa ei ole riittävän tarkasti määritelty yhteisön, jäsenvaltioiden ja 
kansalaisjärjestöjen välistä toimivallan ja vastuun jakoa;

5. ottaa huomioon, että komissio aikoo hyväksyä vihreän kirjan työlainsäädännön 
kehittymisestä; yhtyy tavoitteeseen turvallisemmasta ilmapiiristä, joka rohkaisisi 
liikkuvuuteen työmarkkinoilla; uskoo edellä mainitun johtavan ehdotuksiin toimiksi 
nykyisten sääntöjen nykyaikaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi; kiinnittää huomiota 
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käytännön toimien ja selkeän aikataulun puuttumiseen;

6. arvostelee sitä, että ehdotuksessa ei lainkaan käsitellä paikallista taloutta eikä pk-yrityksiä 
talouskehityksen ja työllisyyden ylläpitämisen avaintekijöinä, vaikka niiden osuus 
Euroopan taloudesta on 90 prosenttia; toteaa, että uusien työpaikkojen luomista voidaan 
edistää auttamalla pk-yrityksiä luomaan suotuisat toimintaedellytykset, laatimalla 
erityisohjelmia ja myöntämällä etuja uusien työpaikkojen luomisesta;

7. pitää myönteisenä aikomusta perustaa Euroopan tasa-arvoinstituutti täyttämään 
sukupuolinäkökohtiin liittyvää informaatiovajetta ja katsoo, että tällainen kehitys voisi 
tehdä sukupuolten välisestä tasa-arvosta näkyvämpää; katsoo, että laajentuneessa EU:ssa 
olisi hyödyllistä yhdistää vanhat ja uudet jäsenvaltiot toisiinsa sijoittamalla instituutti 
johonkin kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta;

8. on yhtä mieltä avoimen koordinointimenettelyn laajentumisesta uusille aloille, kuten 
terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon, ja katsoo, että tämä on oikea tapa saavuttaa 
yhteinen tavoitteemme "kaikkien yhtäläiset oikeudet"; muistuttaa, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyvät näkökohdat on sisällytettävä kaikkiin yhteisön politiikkoihin, koska se on 
ainoa tapa pitää pystyssä ne kolme tukipilaria (tiedostaminen, mahdollisuudet ja 
menestyminen) joiden avulla naisille voidaan taata yhtäläiset mahdollisuudet.
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