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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. súhlasí s tým, že nový program sociálnej politiky je reakciou na obnovenú Lisabonskú 
agendu; berie na vedomie tri najdôležitejšie priority: zamestnanosť, boj proti chudobe a 
podpora rovnosti príležitostí; kritizuje, že sociálne otázky sa stali menej dôležitými a že 
tento program k nim zaujíma skôr pasívny postoj, ktorý sa opiera o osvedčené metódy a 
nástroje, pričom chýba horizontálny prístup a zdokonalená stratégia pre zvládnutie 
nových výziev týkajúcich sa EÚ zloženej z 25 štátov;

2. upozorňuje na to, že súčasná rámcová stratégia Európskeho spoločenstva o rovnosti 
pohlaví a s ňou spojený program sa skončia v roku 2005; podotýka, že nový program 
financovania rovnosti pohlaví sa od roku 2007 stane súčasťou rozsiahlejšieho sociálneho 
programu pod názvom PROGRESS;  obáva sa, že ženské mimovládne organizácie budú 
mať ťažký prístup k finančným prostriedkom Spoločenstva; vyzýva Komisiu, aby prijala 
komplexnú, progresívnu novú rámcovú stratégiu o rovnosti pohlaví zameranú na hlavné 
úlohy v oblasti dosahovania rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe, pevne stanoví  
ciele rovnosti pohlaví v oblastiach politiky zamestnanosti EÚ, prisťahovaleckej politiky, 
reforiem sociálnej ochrany, vonkajších vzťahov EÚ, rozvoja spolupráce atď.;

3. zdôrazňuje význam nového medzigeneračného prístupu, nielen pre mladých ľudí; 
kritizuje nedostatok pozornosti, ktorá sa venuje situácii dôchodcov, postihnutých osôb a 
žien; podotýka, že návrh Komisie túto situáciu podporuje právnymi predpismi, 
sociálnym dialógom, finančnými nástrojmi a okrem toho aj odborným vzdelávaním, 
ktoré je tiež rozhodujúcim faktorom; súhlasí s tým, že reštrukturalizácia priorít ESF by 
mohla podporiť plnenie týchto cieľov; ďalej súhlasí s tým, že by sa mala posilniť väzba 
medzi ESF a politickým rámcom nového programu sociálnej politiky;

4. domnieva sa, že je potrebná komplexná a podrobná štatistika a analýza a zriadenie 
primeraného systému sociálnej verejnej podpory, ktorý by poskytoval informácie o  
pracovných príležitostiach, vyhovujúce zdravotné služby, poradenstvo; kladie dôraz na 
prínos, ktorým je partnerstvo medzi orgánmi, sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou (verejno-súkromné partnerstvo); upozorňuje na širší význam pojmu 
„optimálne riadenie“; podotýka, že výročná schôdza je dôležitá pre sledovanie a 
hodnotenie programu sociálnej politiky, avšak v rozšírenej Európe by mala existovať 
súvislá a presne vytýčená sieťová stratégia; postráda náležité vymedzenie jednotlivých 
zodpovedností a kompetencií Spoločenstva, členských štátov a mimovládnych 
organizácií;

5. podotýka, že Komisia schváli Zelenú knihu o vývoji pracovného práva; súhlasí s 
orientáciou na zaistenie bezpečnejšieho prostredia, ktoré by podporilo efektívnu 
adaptáciu pracovného trhu; domnieva sa, že to povedie k návrhom celého radu opatrení 
na modernizáciu a zjednodušenie súčasných predpisov; upozorňuje na to, že chýbajú 
konkrétne opatrenia a jasný harmonogram; 
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6. kritizuje to, že ani jedným slovom nie sú spomenuté miestne hospodárstvo a malé a 
stredné podniky ako najdôležitejšie faktory hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti aj 
napriek tomu, že sa podieľajú 90% na európskom hospodárstve; podotýka, že vytváranie 
nových pracovných miest môže podporiť pomoc malým a stredným podnikom pri 
tvorbe priaznivých podmienok, špeciálnych programov, podporou za vytvorenie nových 
pracovných miest;

7. víta zriadenie Európskeho inštitútu pre otázky rovnosti pohlaví, ktorý vyplní informačné 
medzery v oblasti otázok rovnosti pohlaví, pričom tento rozvoj môže zviditeľniť 
problematiku rovnosti pohlaví; domnieva sa, že pre rozšírenú Európu by bolo prínosom, 
keby došlo k premosteniu starých a nových členských štátov prostredníctvom zriadenia 
tohto inštitútu v niektorom z desiatich nových členských štátov;

8. súhlasí s tým, aby sa metóda otvorenej koordinácie rozšírila na nové oblasti, ktorými sú 
napríklad zdravotná a dlhodobá starostlivosť, keďže je správnym nástrojom na 
dosiahnutie spoločného cieľa „rovnosti príležitostí pre všetkých“; pripomína, že otázka 
rovnosti pohlaví musí byť súčasťou všetkých politík Spoločenstva, pretože je to jediný
spôsob ako zabezpečiť tri najdôležitejšie piliere rovnocenného života žien: povedomie, 
príležitosti a úspech.
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