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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. strinja se, da je nova agenda za socialno politiko odgovor na obnovljeno lizbonsko 
agendo; ugotavlja, da so ključne prednostne naloge tri : zaposlovanje, zmanjševanje 
revščine in spodbujanje enakih možnosti; izraža kritiko, da daje manj prednosti socialnim 
vprašanjem, da ima agenda pasiven odnos, ki temelji na dobro preverjenih metodah in 
instrumentih, ki nimajo horizontalnega pristopa ter dodelane strategije za soočenje z 
novimi izzivi EU 25-ih držav;

2. opozarja, da se trenutna okvirna strategija Evropske skupnosti o enakosti spolov ter 
priloženi program končujeta leta 2005; ugotavlja, da bo nov program financiranja 
strategije enakosti med spoloma od leta 2007 naprej del širšega socialnega programa, ki se 
imenuje PROGRESS; izraža bojazen, da bo to oviralo dostop ženskih nevladnih 
organizacij do sredstev Skupnosti; poziva Komisija, da sprejme novo, celovito in v 
prihodnost usmerjeno okvirno strategijo za enakost med spoloma, ki bo obravnavala 
glavne izzive za doseganje enakosti med moškimi in ženskami v Evropi, ter bo trdno 
določila cilje za enakost med spoloma na področju politike zaposlovanja EU, priseljevalne 
politike, reform sistema socialne zaščite, zunanjih odnosov EU, sodelovanja za razvoja 
itd.;

3. poudarja pomen novega integracijskega pristopa, ne samo za mlade; izraža kritiko glede 
pomanjkanja upoštevanja položaja upokojencev, invalidnih oseb in žensk; ugotavlja, da 
predlog Komisije le-to podpira s pomočjo zakonodaje, socialnega dialoga, finančnih 
instrumentov, ter poleg tega tudi z izobraževanjem, ki je ravno tako ključni element; 
strinja se, da bi lahko prestrukturiranje prednostnih nalog Evropskega socialnega sklada 
(ESS) dalo tem ciljem večji pomen; strinja se, da je treba okrepiti zvezo med Evropskim 
socialnim skladom (ESS) ter političnim okvirjem nove agende za socialno politiko;

4. meni, da potrebujemo celovite in podrobne statistike ter analize, oblikovati je treba 
primeren javni sistem podpore za socialno pomoč, ki bo oskrboval z informacijami glede 
zaposlovanja, ustrezne zdravstvene storitve, svetovanje; poudarja dodano vrednost, ki 
izhaja iz partnerstva med oblastmi, socialnimi partnerji in civilno družbo (javno zasebno 
partnerstvo); opozarja na širši pomen "boljšega upravljanja"; ugotavlja, da je letno 
srečanje pomembno za spremljanje in ocenjevanje agende za socialno politiko, vsekakor 
pa mora v razširjeni Evropi obstajati stalna in opredeljena strategija mreže; pogreša 
primerno opredelitev razdelitve odgovornosti in pristojnosti med Skupnostjo, državami 
članicami in nevladnimi organizacijami;

5. opozarja, da bo Komisija sprejela zeleno knjigo o razvoju delovnega prava; strinja se s 
ciljem, ki naj bi zagotovil bolj varno okolje za spodbujanje uspešnih prehodov na trg 
delovne sile; meni, da to vodi k predlogom za celo vrsto ukrepov za posodobitev in 
poenostavitev trenutnih predpisov; opozarja na pomanjkanje konkretnih ukrepov in 
jasnega časovnega razporeda; 
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6. izraža kritiko glede dejstva, da se lokalnega gospodarstva ter malih in srednjih podjetij 
sploh ne omenja kot ključnih dejavnikov gospodarskega razvoja in zaposlovanja, kljub 
temu, da njihov doprinos predstavlja več kot 90 % evropskega gospodarstva; opozarja, da 
se lahko podpre ustvarjanje novih delovnih mest s podpiranjem razvijanja ugodnih 
pogojev za mala in srednja podjetja, s posebnimi programi, z ugodnostmi za nova delovna 
mesta;

7. pozdravlja ustanovitev Evropskega inštituta za enakost med spoloma, ki bo zapolnil vrzeli 
v informiranju v zvezi z vprašanji enakosti med spoloma, ter po možnosti spodbudil
vidnost enakosti med spoloma; meni, da bi bila postavitev inštituta v eni izmed desetih 
novih držav članic razširjene Evrope pozitiven element za vzpostavitev zvez med starimi 
in novimi državami članicami;

8. strinja se z dejstvom, da se bo metoda odprtega sodelovanja razširila tudi na nova 
področja, na primer zdravstva in dolgoročne nege ter meni, da je to pravi instrument za 
doseganje našega skupnega cilja "enake možnosti za vse"; opozarja, da mora biti 
vprašanje spola vključeno v vse politike Skupnosti, saj je to edini način za zagotavljanje 
treh ključnih stebrov za enake možnosti žensk: osveščenost, možnosti, uspeh.
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