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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą įtraukti šiuos pasiūlymus į pasiūlymą dėl rezoliucijos:

1. Pritaria, kad nauja Socialinės politikos darbotvarkė yra atsakas atnaujintai Lisabonos 
darbotvarkei; nurodo tris pagrindinius prioritetus: užimtumą, skurdo mažinimą ir lygių 
galimybių skatinimą; kritikuoja, kad mažai domimasi socialiniais klausimais, verčiau 
laikomasi pasyvaus, gerai išbandytais metodais ir priemonėmis pagrįsto požiūrio, kuriam 
trūksta horizontalaus požiūrio ir gerai apmąstytos strategijos siekiant susidoroti su naujais 
25 valstybių ES iššūkiais;

2. Atkreipia dėmesį, kad dabartinė Europos Bendrijos lyčių pagrindų strategija ir tam skirta 
programa baigiasi 2005 m.; pažymi, kad nuo 2007 m. nauja lyčių lygybės finansavimo 
programa yra dalis didesnės socialinės programos PROGRESS; baiminasi, kad moterų 
NVO bus sunkiau gauti Bendrijos finansavimą; ragina Komisiją patvirtinti išsamią, 
pažangia Naujosios lyčių lygybės strategijos programą, kuri būtų skirta spręsti 
pagrindinius sunkumus siekiant vyrų ir moterų lygybės Europoje ir kurioje aiškiai būtų 
nustatyti lyčių lygybės tikslai ES užimtumo ir imigracijos politikų srityse, socialinės 
apsaugos reformose, ES užsienio santykiuose, bendradarbiavimo plėtroje ir t. t.;

1. Pabrėžia naujo požiūrio į kartų santykį svarbą ne tik jauniems žmonėms; kritikuoja 
dėmesio stoką pensinio amžiaus asmenų padėčiai, asmenims su negalia ir moterims; 
pažymi, kad Komisijos pasiūlymas remia šį požiūrį numatydamas teisės aktų leidybos, 
socialinio dialogo ir finansines priemones, taip pat apmokymus, kurie taip pat yra labai 
svarbūs; pritaria, kad ESF prioritetų pertvarkymas padėtų pasiekti pažangos 
įgyvendinant šiuos tikslus; sutinka, kad turi būti stiprinamas ryšys tarp ESF ir naujos 
socialinės politikos darbotvarkės;

2. Laikosi nuomonės, kad reikalingi išsamūs ir detalūs statistikos duomenys bei analizė, 
taip pat turi būti sukurta adekvati socialinės visuomenės palaikymo sistema, kuri teiktų 
informaciją dėl įsidarbinimo galimybių, atitinkamų sveikatos priežiūros paslaugų, 
konsultacijų; pabrėžia valdžios įstaigų, socialinių partnerių ir civilinės visuomenės 
bendradarbiavimo (PPP) svarbą; atkreipia dėmesį į platesnę „geriausias 
vadovavimas“sąvoką ; pastebi, kad kasmetiniai susitikimai yra svarbūs stebint ir 
įvertinant socialinės politikos darbotvarkę, tačiau išsiplėtusioje Europoje turi būti 
taikoma nuolatos tęsiama konkreti strategija; pasigenda tinkamo Bendrijos, valstybių 
narių ir NVO atsakomybės ir kompetencijos ribų nustatymo;

3. Atkreipia dėmesį, kad Komisija ruošiasi išleisti Žaliąją knygą darbo teisės srityje; 
pritaria, kad daugiau pastangų būtų dedama siekiant sukurti saugią aplinką ir tokiu būdu 
skatinant efektyvų darbo rinkos keitimąsi; skatina teikti pasiūlymus siekiant priimti 
modernias ir nesudėtingas šiuolaikines taisykles; pabrėžia, kad stokojama konkrečių 
priemonių ir aiškaus grafiko; 
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4. Kritikuoja, kad nėra pastabų dėl vietos ekonomikos, taip pat dėl MVĮ,kaip pagrindinio 
ekonomikos plėtros ir užimtumo veiksnio (nepaisant to, kad MVĮ sudaro daugiau nei 
90 proc. Europos ekonomikos) ; pabrėžia, kad siekiant sukurti naujas darbo vietas, reikia 
padėti kurti MVĮ palankias sąlygas, specialias programas, pelningas naujas darbo vietas;

5. Pritaria, kad siekiant užpildyti informacijos stoką lyčių klausimais būtų įkurtas Europos 
lyčių institutas, tai padėtų atkreipti žmonių dėmesį į lyčių lygybę; mano, kad 
išsiplėtusioje Europoje svarbu sujungti senas ir naujas valstybes nares institutą įkuriant 
vienoje iš 10 naujų valstybių narių;

6. Pritaria tam, kad atviras koordinavimo metodas bus taikomas naujose srityse, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje ir ilgalaikėje rūpyboje. Tai yra tinkama priemonė 
siekiant bendro tikslo „lygios galimybės visiems“; primena, kad lyčių aspektas turi būti 
svarstomas visose Bendrijos politikos srityse, kadangi tai yra vienintelis būdas moterims 
užtikrinti tris esminius lyčių lygybės ramsčius – žinias, galimybes ir sėkmę. 
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