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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus:

1. piekrīt, ka jauno Sociālās politikas programmu pieņem uz pārstrādātās Lisabonas 
programmas pamata; atzīmē, ka trīs galvenās prioritātes ir: nodarbinātība, nabadzības 
apkarošana un vienādu iespēju veicināšana; kritiski vērtē to, ka nepietiekamu prioritāti 
tajā piešķir sociālajiem jautājumiem, ka tā ir diezgan pasīva attieksme, kas balstās uz 
dpārbaudītām metodēm un instrumentiem, un kam trūkst horizontālas pieejas, kā arī 
konkrētas stratēģijas, lai risinātu jaunās problēmas, kuras radušās Eiropas Savienībai ar 
25 dalībvalstīm;

2. norāda, ka pašreizējā Eiropas Kopienas pamatstratēģija par dzimumu līdztiesību un tai 
pievienotā programma beigsies 2005. gadā; atzīmē, ka no 2007. gada jaunā dzimumu 
līdztiesības finansēšanas programma būs iekļauta plašākā sociālā programmā 
PROGRESS; pauž bažas, ka sieviešu NVO būs grūtāk iegūt Kopienas finansējumu; 
aicina Komisiju pieņemt jaunu visaptverošu un tālejošu pamatstratēģiju par dzimumu 
līdztiesību, lai risinātu galvenos uzdevumus un sasniegtu sieviešu un vīriešu līdztiesību 
Eiropā, tas pastiprinātu dzimumu līdztiesības mērķus tādās Eiropas Savienības jomās kā 
nodarbinātības politika, imigrācijas politika, sociālās aizsardzības reformas, ES ārējās 
attiecības, sadarbības attīstība utt.;

3. uzsver, cik svarīga ir jauna pieeja, kas aptvertu visas paaudzes, ne tikai jaunus cilvēkus; 
kritiski vertē to, ka pietiekamu uzmanību nepievērš pensionāru, invalīdu un sieviešu 
situācijai; atzīmē, ka Komisija savā priekšlikumā šo pieeju atbalsta ar tiesību aktiem, 
sociālo dialogu, finanšu instrumentiem un ar mācību programmām, kuras arī ir svarīgs 
aspekts; piekrīt, ka šos mērķus varētu sasniegt ātrāk, ja pārstrukturētu Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) prioritātes; piekrīt, ka jānostiprina saikne starp ESF un jaunās Sociālās 
politikas programmu;

4. uzskata, ka vajadzīga visaptveroša un detalizēta statistika un analīze, kā arī jāizveido 
atbilstīga sociālā sabiedrības atbalsta sistēma, kas piedāvā informāciju par darba 
iespējām, attiecīgiem veselības aizsardzības pakalpojumiem un konsultācijām; uzsver 
ieguvumu, kāds ir sadarbībai starp iestādēm, sociālajiem partneriem un pilsonisko 
sabiedrību (sabiedriskās un privātās partnerorganizācijas); norāda jēdziena “vislabākā 
pārvaldība” (“best governance”) plašāko nozīmi; atzīmē, ka ikgadējas sanāksmes ir 
svarīgas, lai īstenotu un novērtētu sociālās politikas programmu, tomēr paplašinātā 
Eiropā jābūt pastāvīgai un izstrādātai kontaktu stratēģijai; norāda, ka trūkst noteiktas 
atbildības un kompetenču sadalījuma starp Kopienu, dalībvalstīm un NVO;

5. atzīmē, ka Komisija gatavojas pieņemt Zaļo grāmatu par darba tiesību attīstību; piekrīt, 
ka jācenšas sasniegt daudz drošāka vide, kas darba tirgū nodrošina efektīvu darba vietu 
mainu; uzskata, ka tas ļaus izstrādāt priekšlikumus plašam pasākumu kopumam, lai 
modernizētu un vienkāršotu spēkā esošos noteikumus; vērš uzmanību uz to, ka trūkst 
konkrētu pasākumu un skaidra grafika;
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6. kritiski vērtē to, ka runājot par vietējo ekonomiku un nodarbinātību, nav minēti tādi 
svarīgi faktori, kā vietējā ekonomika un MVU (mazie un vidējie uzņēmumi), kaut arī to 
īpatsvars Eiropas ekonomikā pārsniedz 90 %; atzīmē, ka jaunu darba vietu radīšanu var 
atbalstīt, palīdzot MVU attīstīt izdevīgus nosacījumus, īpašas programmas un piešķirot 
tiem pabalstus jaunu darba vietu radīšanai;

7. atzinīgi vērtē Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi, lai novērstu informācijas 
trūkumu dzimumu jautājumos, tā izveide paplašinātu iespējas iegūt informāciju 
dzimumu līdztiesības jautājumos; uzskata, ka paplašinātajai Eiropai būtu izdevīgi 
tuvināt vecās un jaunās dalībvalstis, šā institūta mājvietu rodot vienā no 10 jaunajām 
dalībvalstīm;

8. piekrīt, ka atklātā koordinācijas metode paplašināsies uz jaunām jomām, kā piemēram, 
veselības un ilgtermiņa aprūpi, šī metode ir visatbilstošākā, lai sasniegtu mūsu kopējo 
mērķi “vienādas iespējas visiem”; atgādina, ka dzimumu jautājumam jābūt iekļautam 
visās Kopienas politikās, jo tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt trīs galvenos 
priekšnoteikumus sieviešu līdztiesībai — pašapziņu, iespējas un panākumus.
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