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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zgadza się, że nowy program polityki społecznej jest odpowiedzią na Agendę 
Lizbońską; zauważa trzy główne priorytety: zatrudnienie, zwalczanie ubóstwa oraz 
promowanie równouprawnienia; poddaje krytyce fakt, że mniejszą wagę przywiązuje się 
do kwestii społecznych, wobec których przyjęto bierną postawę, opartą na 
wypróbowanych metodach i instrumentach, przy braku podejścia horyzontalnego i 
wyrazistej strategii wobec nowych wyzwań UE-25;

2. zwraca uwagę, że obecna Ramowa Strategia Wspólnoty na rzecz Równości Płci i 
załączony program dobiegają końca w 2005 r.; zauważa, że nowy program finansujący 
równość płci jest częścią większego projektu społecznego nazwanego PROGRESS 
poczynając od 2007 r.; obawia się, że dostęp pozarządowych organizacji kobiecych do 
funduszy Wspólnoty będzie trudny; wzywa Komisję do przyjęcia wszechstronnej, 
patrzącej w przyszłość nowej Ramowej Strategii na rzecz Równości Płci, podejmującej 
główne wyzwania dla osiągnięcia równouprawnienia mężczyzn i kobiet w Europie, 
która na stałe umieści cele równości płci w unijnych strategiach dotyczących 
zatrudnienia, imigracji, reform polityki społecznej, stosunków zewnętrznych UE, 
współpracy na rzecz rozwoju, itd.;

3. podkreśla znaczenie nowego międzypokoleniowego podejścia, które nie jest skierowane 
tylko do młodych ludzi; poddaje krytyce nie poświęcenie uwagi sytuacji emerytów, 
osób niepełnosprawnych i kobiet; zauważa, że projekt Komisji zawiera też legislację, 
dialog społeczny, instrumenty finansowe, oraz szkolenia, co jest najważniejszym 
elementem; zgadza się, że restrukturyzacja priorytetów EFS mogłaby wysunąć te cele 
do przodu; zgadza się, że powiązanie EFS i nowego programu polityki społecznej 
powinno zostać wzmocnione;

4. uważa, że niezbędne są wszechstronne i szczegółowe statystyki i analizy, powinien 
powstać odpowiedni publiczny system wsparcia społecznego zapewniający informację o 
ofertach pracy, opiece lekarskiej, doradztwie; podkreśla zalety partnerstwa między 
władzami, partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim (Partnerstwo 
Publiczno-Prywatne); zaznacza szeroki sens „najlepszego zarządzania”; zauważa, że 
coroczne posiedzenie jest istotne dla śledzenia i oceny programu polityki społecznej, w 
rozszerzonej Europie powinna jednak istnieć ciągła i określona strategia; zaznacza brak 
właściwego określenia podziału odpowiedzialności i kompetencji między Wspólnotą, 
Państwami Członkowskimi i organizacjami pozarządowymi;

5. zauważa, że Komisja ma zamiar przyjąć Zieloną Księgę na temat rozwoju praw 
pracowniczych; akceptuje zamiar dążenia do stworzenia bezpieczniejszego otoczenia 
zachęcającego do skutecznych zmian na rynku pracy; uważa, że prowadzi to do 
powstania propozycji całego szeregu działań, które unowocześniają i upraszczają 
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obecne przepisy; zwraca uwagę, że brakuje konkretnych działań i jednoznacznych ram 
czasowych;

6. poddaje krytyce fakt, że nie wspomniano o gospodarce światowej, MŚP jako głównych 
czynnikach rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, mimo że stanowią ponad 90% 
europejskich gospodarek; zauważa, że tworzenie nowych miejsc pracy może być 
wspierane pomaganiem MŚP w tworzeniu korzystnych warunków, specjalnych 
programów, świadczeń za nowe miejsca pracy;

7. z zadowoleniem wita chęć powołania Europejskiego Instytut ds. Równouprawnienia 
Płci, który wypełni lukę informacyjną w sprawach dotyczących równouprawnienia, co 
przyczyni się do wyraźniejszego postrzegania kwestii równości kobiet i mężczyzn;
uważa, że umiejscowienie Instytutu w jednym z nowych Państw Członkowskich 
przyczyniłoby się do większego zjednoczenia nowych i starych Państw Członkowskich;

8. zgadza się, że otwarta metoda koordynacji zostanie rozszerzona na nowe obszary, takie 
jak opieka zdrowotna i opieka długotrwała, oraz że jest to właściwe podejście dla 
osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest „równość szans dla wszystkich”; przypomina, że 
kwestia równouprawnienia musi być włączona do strategii Wspólnoty, gdyż jest to 
jedyna droga do zapewnienia trzech głównych elementów równouprawnienia kobiet:
świadomości, możliwości i sukcesu.
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