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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že tam, kde se podařilo zajistit rovné zacházení s muži a ženami na trhu 
práce, prokázalo pozitivní vliv na hospodářsko-sociální rozvoj země, a proto nelze 
politiku rovnosti žen a mužů opouštět v krizové době, že se však bez ohledu na 
proklamovanou vůli členských států a Komise dosud nepodařilo důsledně vytvářet rovné 
podmínky;

2. zdůrazňuje, že významným krokem ke sladění práce a rodiny je rozvoj péče o děti 
a profesionalizace domácí péče o starší osoby;

3. vnímá na základě demografické změny nutnost aktivizovat potenciál žen s cílem řešit 
rostoucí nedostatek kvalifikovaných sil;

4. vítá, že ženy mezitím téměř všude dosahují vyšší úrovně dokončeného vzdělání než muži, 
lituje však, že to nevedlo k snížení rozdílu v odměňování mezi ženami a muži, což 
přispívá ke zvýšenému ohrožení chudobou u žen;

5. vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí k tomu, aby se chlapci a dívky již ve škole 
zajímali o celé spektrum profesních činností s cílem bojovat proti trhům práce rozděleným 
na základě pohlaví a působit proti jevu, kdy jsou ženy často zastoupeny ve špatně 
placených povoláních;

6. vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při zlepšování profesních perspektiv 
přistěhovalkyň i jejich šancí na život podle vlastního uvážení tím, že se zlepší jejich 
přístup ke vzdělání a k odborné přípravě;

7. vyzývá Komisi, Radu a Evropský parlament, aby při sestavování rozpočtů zohlednily 
kritéria rovnosti pohlaví.


