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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje názor, že rovné postavení žen a mužů je nedílnou součástí sociální politiky, 
která je jednou z hlavních oblastí spadajících do působnosti „sdílené pravomoci“ tak, jak 
byla vymezena v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, a v rámci politik zaměstnanosti 
členských států, jež mají přímý vliv na produkční potenciál EU, je k němu třeba 
přistupovat odpovídajícím způsobem;

2. domnívá se, že konkurenceschopnost průmyslu EU souvisí s demografickými výzvami, 
kterým EU v současnosti čelí a jež budou v blízké budoucnosti ještě výraznější; v této 
souvislosti se domnívá, že prosazování rovnosti žen a mužů i lepší rovnováhy jejich 
pracovního a soukromého života přispěje ke zmírňování negativního dopadu 
demografické nevyváženosti;

3. upozorňuje na to, že zásada „stejná odměna za stejnou práci“ je spravedlivá a podporuje 
produktivitu práce a konkurenceschopnost průmyslových odvětví, která jsou vystavena 
mezinárodní hospodářské soutěži, a rovněž upozorňuje na to, že odstraňování rozdílů mezi 
ženami a muži je způsobem, jak odměnit úsilí a bojovat proti stereotypům spojeným 
s postavením žen a mužů na pracovištích;

4. vyzývá Komisi, aby zadala studii proveditelnosti popisující případný dopad politiky EU, 
která by uplatňovala pozitivní diskriminaci ve prospěch zaměstnanosti žen v soukromém 
sektoru, na prosperitu a na systémy důchodového zabezpečení v členských státech;

5. podporuje jakýkoli projekt EU k dosažení podpory a k prosazování podnikatelské činnosti 
žen, který bude Komise považovat za vhodný;

6. žádá, aby byla Komise příznivě nakloněna názoru sociálních partnerů, kteří se domnívají, 
že je potřeba provést hodnocení dopadu každé přepracované či nové politiky EU 
z hlediska uplatňování zásady rovného postavení žen a mužů.
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