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NÁVRHY
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
A. keďže prieskum ukázal, že v novom hospodárstve sa sociálna a predovšetkým rodová
nerovnosť môže prehlbovať,
B. keďže ženy majú na trhu práce znevýhodnené postavenie, majú nepomerné zastúpenie v
zamestnaniach na čiastočný úväzok a nových často pochybných formách pracovných
dohôd a stretávajú sa s prekážkami pri prístupe ku všetkým sociálnym právam a výhodám,
1. poukazuje na to, že prijatie opatrení na podporu práva na sociálne zabezpečenie a výhody
pre pracovníkov zamestnaných na čiastočný úväzok alebo tých, ktorí majú pružné alebo
netypické pracovné dohody, je z hľadiska rodovej rovnosti nadovšetko dôležité, pretože
väčšina týchto pracovníkov je ženského pohlavia;
2. vyzýva Komisiu, aby vo svojom konzultačnom postupe účinne uplatňovala rodové
hľadisko; poukazuje na to, že zelená kniha Komisie (KOM(2006)0708) sa v súvislosti s
navrhovanými úpravami nezameriava na ich účinky na rodovú rovnosť;
3. zdôrazňuje, že konkurenčný tlak prispieva k prehlbovaniu hospodárskej nerovnosti a k
zvyšovaniu požiadaviek na pracovnú flexibilitu, a tak nepriaznivo vplýva na postavenie
žien na pracovnom trhu čo sa týka rozdielov v príjmoch a pracovnej a sektorovej
segregácie, ich perspektívy získať ekonomickú nezávislosť a ich sociálneho zabezpečenia;
4. poukazuje na to, že ak sa bude podporovať zamestnávanie žien bez riešenia nerovností
súvisiacich s ich povinnosťami v domácnosti, bez poskytovania dostatočných služieb v
oblasti starostlivosti o deti a posilnenia ochrany tehotných a dojčiacich žien, ich celkové
pracovné zaťaženie sa zvýši,
5. vyzýva členské štáty, aby umožnili ženám a mužom budovať si kariéru so "životnou"
perspektívou tak, aby sa starostlivosti a celoživotnému vzdelávaniu mohli venovať bez
straty nároku na dôchodok a iné sociálne výhody; zdôrazňuje, že toto možno dosiahnuť
len podporou a nie obmedzovaním pracovného práva a sociálneho zabezpečenia.
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