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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker Kommissionens forelæggelse af den nye sociale dagsorden, som gør det muligt 
at føre udviklingen et skridt videre, og som fastlægger en mere målrettet og integreret 
tilgang for sociale politikker gennem en mobilisering inden for beskæftigelsesområdet, 
lige muligheder for alle, uddannelsesområdet, sundhedsområdet samt inden for 
informationssamfundet, og håber, at dette vil bidrage til at fremme ligestilling mellem 
kønnene, skabelse af flere og bedre job og indsatsen for at tackle fattigdom, 
forskelsbehandling og social udstødelse;

2. mener, at Europas interesser og værdier, herunder ligestilling mellem kønnene, bør 
bidrage til at påvirke beslutninger, der træffes på internationalt plan;

3. mener, at fleksibilitet og sikkerhed bør anvendes til gavn for socialt dårligt stillede 
grupper, særlig hvad angår kvinder og ældre; mener, at en afbalanceret tilgang bør 
vedtages med henblik herpå, hvad angår arbejdende kvinders interesser, men også med 
hensyn til fremme af økonomisk vækst;

4. understreger betydningen af uddannelse i socialpolitikken; fremhæver behovet for, at 
unge får fordel af en kvalitativ uddannelse med henblik på at udrydde det fænomen, at 
mange unge forlader skolen på et tidligt tidspunkt; fremhæver endvidere, at unge, og i 
særdeleshed piger og kvinder, bør oplyses om deres muligheder inden for 
uddannelsesområdet;

5. opfordrer til, at dialogen mellem arbejdsmarkedets parter styrkes med henblik på at 
forbedre mulighederne for forældreorlov; hilser Kommissionens nye forslag om 
barselsorlov og selvstændiges rettigheder velkommen.
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