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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is het ermee eens dat de nieuwe sociale agenda een antwoord vormt op de vernieuwde 
Lissabon-agenda; neemt kennis van de drie belangrijkste prioriteiten: werkgelegenheid, 
armoedebestrijding en bevorderen van gelijke kansen; hekelt het feit dat er minder 
voorrang wordt gegeven aan sociale kwesties, dat er een vrij passieve houding wordt 
aangenomen waarbij wordt uitgegaan van welbeproefde methodes en instrumenten en dat 
er geen sprake van een horizontale aanpak is of een duidelijke strategie om de nieuwe 
uitdagingen van de EU-25 aan te gaan;

2. wijst erop dat de huidige communautaire kaderstrategie inzake de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en het daaraan verbonden programma in 2005 ten einde lopen; merkt op dat 
het nieuwe financieringsprogramma inzake gelijkheid van mannen en vrouwen een 
onderdeel is van een ruimer sociaal programma met de naam PROGRESS vanaf 2007; 
vreest dat de toegang tot communautaire fondsen moeilijk is voor vrouwen-NGO's; vraagt 
de Commissie dat zij een omvattende, toekomstgerichte nieuwe kaderstrategie inzake 
gelijkheid van mannen en vrouwen goedkeurt, waarin wordt ingegaan op de belangrijkste 
uitdagingen inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Europa en waarin doortastend 
gelijkheidsdoelstellingen worden vastgelegd op het gebied van communautair 
werkgelegenheidsbeleid, immigratiebeleid, hervormingen in de sociale zekerheid, externe 
betrekkingen van de EU, ontwikkelingssamenwerking, enz.

3. beklemtoont het belang van een nieuwe intergenerationele aanpak die niet beperkt wordt 
tot de jongeren; hekelt het gebrek aan aandacht voor de situatie van gepensioneerden, 
mensen met een handicap en vrouwen; merkt op dat het Commissievoorstel ondersteund 
wordt met wetgeving, sociale dialoog, financiële instrumenten en daarbij ook opleiding, 
wat ook een cruciale factor is; stemt ermee in dat in de herstructurering van de prioriteiten 
van het ESF nadruk wordt gelegd op deze doelstellingen; stemt ermee in dat het verband 
tussen het ESF en het beleidskader van de nieuwe sociale agenda versterkt moet worden;

4. is van mening dat omvattende en gedetailleerde statistieken en analyse noodzakelijk zijn, 
dat een adequaat systeem van sociale overheidssteun moet worden ingesteld, waarbij 
informatie wordt verstrekt inzake arbeidskansen, desbetreffende gezondheidsdiensten en 
psychologische begeleiding; benadrukt de toegevoegde waarde van een partnerschap 
tussen de overheid, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld (publiek-
private samenwerking); wijst op de ruimere betekenis van "best bestuur"; merkt op dat een 
jaarlijkse bijeenkomst belangrijk is voor de follow-up en evaluatie van de sociale agenda 
maar dat er in het uitgebreide Europa een permanente en goed gedefinieerde 
netwerkstrategie moet zijn; vindt dat de vastberadenheid ontbreekt om 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden te verdelen onder de Gemeenschap, de lidstaten 
en de NGO's;

5. neemt kennis van het voornemen van de Commissie om een Groenboek over de 
ontwikkeling van het arbeidsrecht goed te keuren ; stemt in met het streven naar een 
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veiliger omgeving waarin efficiënte overgangen op de arbeidsmarkt worden bevorderd; is 
van oordeel dat dit leidt tot voorstellen voor een hele reeks maatregelen om de huidige 
regels te moderniseren en te vereenvoudigen; vestigt er de aandacht op dat concrete 
maatregelen en een duidelijk tijdschema ontbreken;

6. hekelt het feit dat er geen sprake is van plaatselijke economie, de KMO's,  als 
sleutelfactoren voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid, ofschoon zij meer 
dan 90% van de Europese economie voor hun rekening nemen; merkt op dat het scheppen 
van nieuwe banen ondersteund kan worden door KMO's te helpen bij het ontwikkelen van 
gunstige voorwaarden, speciale programma's, premies voor nieuwe arbeidplaatsen;

7. verwelkomt de oprichting van het Europees Genderinstituut als instrument om de 
informatiekloof inzake genderkwesties te dichten en vindt dat deze ontwikkeling de 
zichtbaarheid van de gendergelijkheid zou kunnen vergroten; is van oordeel dat het in het 
uitgebreide Europa een extra voordeel zou betekenen om de oude en nieuwe lidstaten 
nader tot elkaar te brengen door het instituut in een van de 10 nieuwe lidstaten te vestigen;

8. stemt ermee in dat de open coördinatiemethode wordt uitgebreid tot nieuwe gebieden, 
zoals de gezondheidszorg en de langdurige zorg en vindt dat dit het juiste instrument is 
om onze gemeenschappelijke doelstelling van "gelijke kansen voor iedereen" te 
verwezenlijken; herinnert eraan dat de genderkwestie moet worden geïntegreerd in alle 
communautaire beleidsmaatregelen aangezien dit de enige manier is om de drie 
basispijlers van een gelijk leven voor vrouwen te garanderen: bewustzijn, kansen en 
succes.
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