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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že výzkumy prokázaly, že v novém hospodářství bude existovat 
tendence k prohlubování sociálních nerovností a nerovného postavení žen a mužů,

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou na pracovním trhu ve znevýhodněné pozici a jsou 
nepřiměřeně zastoupeny na pracovních pozicích na částečný úvazek a v nových, často 
nejistých formách pracovních úvazků s obtížným přístupem k plným sociálním právům 
a výhodám,

1. zdůrazňuje, že přijetí opatření na zvýšení práv a výhod sociálního zabezpečení
zaměstnanců na částečný úvazek a zaměstnanců s pružným nebo neobvyklým pracovním 
úvazkem má z hlediska rovného postavení žen a mužů zásadní význam vzhledem 
ke skutečnosti, že většinu těchto zaměstnanců tvoří ženy;

2. vyzývá Komisi k účinnějšímu uplatňování zásady rovnosti žen a mužů ve svém postupu 
konzultace; poukazuje na to, že zelená kniha Komise (KOM(2006)0708) se v souvislosti 
s navrženými změnami nezaměřuje na jejich dopady rozlišené podle pohlaví;

3. zdůrazňuje, že konkurenční tlaky přispívají k prohloubení ekonomické nerovnosti 
a zvyšování požadavků na pružnost pracovních sil, což má negativní dopad na ženy, 
pokud jde o platové rozdíly a zařazování na pracovní pozice a do odvětví podle pohlaví, 
perspektivu ekonomické nezávislosti žen a jejich sociální ochranu;

4. poukazuje na to, že celková pracovní zátěž žen se zvýší, pokud bude zaměstnanost žen 
podporována, aniž by bylo zároveň řešeno nerovné rozdělení domácích povinností, 
zřízeny vyhovující služby péče o děti a zvýšena ochrana těhotných a kojících žen;

5. vyzývá členské státy, aby ženám a mužům usnadnily budování kariéry z hlediska 
životního cyklu tak, aby bylo možné věnovat se péči a celoživotnímu vzdělávání bez 
ztráty nároků na důchod a dalších sociálních výhod; zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout 
pouze rozšířením, nikoli omezením pracovního práva a sociální ochrany.


