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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. egyetért azzal, hogy az új szociálpolitikai menetrend válasz a megújított lisszaboni 
menetrendre; tudomásul veszi a kulcsfontosságú célkitűzéseket:  a foglalkoztatást, a 
szegénység leküzdését és az egyenlő esélyek előmozdítását; kritikával illeti, hogy 
kevesebb hangsúlyt fektet a szociális kérdésekre és meglehetősen passzív jellegű, jól 
kipróbált módszerek és eszközök alapján készült, amelyekből azonban hiányzik a 25 
tagra bővült Európai Unióra váró kihívásokkal történő szembenézéshez szükséges 
horizontális megközelítés és az egyértelműen kidolgozott stratégia;

2. rámutat, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó európai közösségi keretstratégia 
és a jelenlegi program 2005-ben lezárul; tudomásul veszi, hogy az új esélyegyenlőségi 
támogatási program 2007-től a PROGRESS elnevezésű, tágabb szociális program részét 
képezi, aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a nők civil szervezetei nehezen férnek hozzá a 
közösségi támogatásokhoz; kéri a Bizottságot, hogy fogadjon el egy új, átfogó és 
előretekintő a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiát, amely 
választ ad a nők és a férfiak közötti egyenlőség elérésének fő kihívásaira Európában, 
megszilárdítja a nemek közötti egyenlőség célkitűzéseit az Európai Unió 
foglalkoztatáspolitikájában, a bevándorlás-politikában, a szociális védelmi reformokban, 
az Európai Unió külkapcsolataiban, a fejlesztési együttműködésben stb.

3. hangsúlyozza egy nem csak a fiatalokra vonatkozó új, nemzedékek között megközelítés 
jelentőségét; kritikával illeti a nyugdíjasok, fogyatékkal élők és a nők helyzetével 
kapcsolatos szempontok hiányát; tudomásul veszi, hogy ezt a Bizottság  jelentése 
jogszabályokkal, társadalmi párbeszéddel, pénzügyi eszközökkel, valamint egy 
kulcsfontosságú elemmel, a képzéssel  támogatja; egyetért azzal, hogy az ESZA 
szerkezeti átalakítása előtérbe helyezhetné ezeket a célkitűzéseket; egyetért azzal, hogy 
az ESZA és az új szociálpolitikai menetrend  politikai keretrendszere közötti kapcsolatot 
meg kell erősíteni;

4. úgy ítéli meg, hogy átfogó és részletes statisztikákra és elemzésekre van szükség, 
megfelelő, társadalmi támogatási rendszert kell létrehozni, amely tájékoztatást nyújt a 
munkalehetőségekről, a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokról, tanácsadásról; 
hangsúlyozza a hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom közötti 
partnerségből származó plusz értéket (a köz- és magánszféra partnerségi rendszere 
(PPP)); rámutat a „legjobb kormányzás” tágabb értelmére; megállapítja, hogy az éves 
ülés fontos szerepet játszik a szociálpolitikai menetrend nyomon követésében és 
értékelésének a kibővített Európában azonban folyamatos és meghatározott hálózati 
stratégiára van szükség; hiányolja a Közösség, a tagállamok és a nem kormányzati 
szervek közötti felelősségek és hatáskörök megosztásának megfelelő meghatározását;

5. tudomásul veszi, hogy a Bizottság  zöld könyvet fogad el a munkajog alakulásáról; 
egyetért a munkaerőpiac hatékony átalakítását ösztönző biztonságosabb környezetet 
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elősegítő célkitűzéssel; úgy ítéli meg, hogy ez a jelenlegi szabályok modernizálására és 
egyszerűsítésére irányuló javaslatokhoz vezet; felhívja arra a figyelmet, hogy 
hiányoznak a konkrét intézkedések és az egyértelmű menetrend; 

6. kritikával illeti a helyi gazdaságra és a KKV-kre, mint a gazdasági fejlődés és 
foglalkoztatás kulcselemeire történő utalás elmulasztását, annak ellenére, hogy az 
európai gazdaságban több mint 90%-os arányban vannak jelen;  megállapítja, hogy új 
munkahelyeket lehet úgy is létrehozni, hogy támogatják a KKV-ket az előnyösebb 
körülmények, speciális programok, a munkahelyteremtésért való előnyök 
kialakításában;

7. üdvözli a Nemek Európai Intézete létrehozását, amely kompenzálja a nemekkel 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó információhiányt, ez a fejlemény növelheti a nemek 
közötti egyenlőség megjelenítést; úgy ítéli meg, hogy ha az intézetet a 10 új tagállam 
egyikébe helyeznék, ez a régi és az új tagállamok közötti hídverés eszköze lehetne a 
kibővített Európában;

8. egyetért azzal, hogy a nyílt koordinációs módszert új területekre is ki kell terjeszteni, 
mint például az egészségügy és a hosszú távú gondozás, ez közös célkitűzéseink, azaz 
„egyenlő esélyeket mindenkinek”, elérésének megfelelő eszköze;  emlékeztet arra, hogy 
a nemekre vonatkozó kérdést be kell vonni minden közösségi politikába, mivel ez az 
egyetlen módja, hogy biztosítani lehessen az egyenlő esélyű élet három alapvető pillérét 
– a tudatosságot, esélyeket és sikert – a nők számára.
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