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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet instämmer i att den nya socialpolitiska agendan utgör ett svar på den 
förnyade Lissabonagendan. Parlamentet noterar de tre huvudprioriteringarna: 
sysselsättning, fattigdomsbekämpning och främjandet av lika möjligheter men beklagar att 
sociala frågor ges lägre prioritet. Inställningen till dessa frågor är ganska passiv med 
utgångspunkt i välbeprövade metoder och redskap. Ett samlat grepp och en detaljerad 
strategi saknas för att möta de nya utmaningarna i EU-25.

2. Europaparlamentet framhåller att gemenskapens nuvarande ramstrategi för jämställdhet 
och tillhörande program löper ut 2005 och konstaterar att det nya 
finansieringsprogrammet för jämställdhet efter 2007 utgör en del av ett mer omfattande 
socialt program kallat Progress. Parlamentet fruktar att det kan bli svårt för kvinnliga 
frivilligorganisationer att få tillgång till gemenskapsmedel och uppmanar kommissionen 
att anta en övergripande, framåtblickande ny ramstrategi för jämställdhet där de viktigaste 
utmaningarna för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i Europa behandlas. I 
denna ramstrategi bör man fastställa jämställdhetsmål för EU:s anställningspolitik, 
immigrationspolitik, sociala trygghetsreformer, EU:s externa förbindelser, 
utvecklingssamarbete m.m.

3. Europaparlamentet betonar att det är viktigt med en ny generationsöverskridande strategi 
som inte bara berör unga människor och kritiserar bristen på intresse för pensionärers, 
funktionshindrades och kvinnors situation. Parlamentet konstaterar att kommissionens 
förslag stöder den generationsöverskridande strategin genom lagstiftning, social dialog, 
finansiella instrument och dessutom utbildning som också är en nyckelfaktor. Parlamentet 
instämmer i att en omstrukturering av Europeiska socialfondens prioriteringar skulle 
kunna bidra till att dessa mål framhävs och instämmer också i att kopplingen mellan 
Europeiska socialfonden och de politiska ramarna för den nya socialpolitiska agendan bör 
förstärkas. 

4. Europaparlamentet anser att det behövs övergripande och detaljerade statistiska uppgifter 
och analyser och att ett lämpligt offentligt socialt stödsystem måste inrättas som ger 
information om arbetstillfällen, motsvarande hälso- och sjukvårdstjänster och rådgivning. 
Parlamentet betonar mervärdet av partnerskap mellan myndigheter, arbetsmarknadsparter 
och det civila samhället (partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn) och 
poängterar den vidare betydelsen av ”bästa möjliga förvaltning”. Parlamentet anser att det 
är viktigt med årliga möten för att följa upp och utvärdera den socialpolitiska agendan. I 
det utvidgade Europa bör det emellertid finnas en kontinuerlig och definierad 
nätverksstrategi. Parlamentet saknar en verklig vilja att dela ansvar och befogenheter 
mellan gemenskapen, medlemsstaterna och frivilligorganisationerna.

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen kommer att lägga fram en grönbok om 
utvecklingen av arbetslagstiftningen och instämmer i målet att tillhandahålla en tryggare 
arbetsmiljö genom att främja effektiva övergångar på arbetsmarknaden. Parlamentet anser 
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att detta ger anledning till förslag om en hel rad åtgärder för att modernisera och förenkla 
nuvarande regler och påpekar att konkreta åtgärder och klara tidsscheman saknas.

6. Europaparlamentet kritiserar att det inte sägs något om lokal ekonomi eller om små och 
medelstora företag som nyckelfaktorer för ekonomisk utveckling och sysselsättning trots 
att dessa står för 90 procent i europeisk ekonomi. Parlamentet konstaterar att tillkomsten 
av nya arbetstillfällen kan stödjas om man hjälper små och medelstora företag att utveckla 
gynnsamma villkor samt om man inrättar särskilda program och ger förmåner till företag 
som erbjuder nya arbetsplatser.

7. Europaparlamentet välkomnar att ett europeiskt jämställdhetsinstitut skall inrättas för att 
möta problemet med informationsklyftan på jämställdhetsområdet. Ett sådant institut 
skulle kunna bidra till ett bättre synliggörande av jämställdhetsproblematiken. Parlamentet 
anser att ett sätt att knyta samman de gamla och nya medlemsstaterna i det utvidgade EU 
skulle vara att placera institutet i en av de tio nya medlemsstaterna. 

8. Europaparlamentet instämmer i att den öppna samordningsmetoden bör utvidgas till att 
omfatta nya områden, till exempel hälso- och sjukvård och långtidsvård, och att detta är 
ett riktigt tillvägagångssätt för att uppnå vårt gemensamma mål ”lika möjligheter för alla”. 
Parlamentet erinrar om att jämställdhetsaspekten måste ingå i all gemenskapspolitik, 
eftersom det är det enda sättet att garantera de tre nyckelfaktorerna för kvinnors 
jämställdhet: medvetande, möjligheter och framgång.
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