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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že tam, kde sa podarilo zaručiť rovnaké zaobchádzanie so ženami aj 
mužmi na trhu práce, sa dokázal jeho pozitívny vplyv na hospodársko-spoločenský rozvoj 
krajiny, a že sa teda nesmieme vzdávať rozvíjania politiky rodovej rovnosti aj v čase 
krízy; poukazuje tiež na to, že napriek prejavenej vôli členských štátov a Komisie sa 
doteraz nepodarilo vytvoriť dôsledne rovnaké podmienky;

2. zdôrazňuje, že dôležitým krokom zosúladenia práce a rodiny je budovanie zariadení 
starostlivosti o deti a profesionalizácia starostlivosti o starých ľudí v domácich 
podmienkach;

3. vidí na základe demokratických zmien nutnosť aktivovať schopnosti žien a pôsobiť tak 
proti rastúcemu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov;

4. víta skutočnosť, že ženy dosahujú medzičasom už takmer všade vyššiu úroveň vzdelania 
než muži, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že to neviedlo k zníženiu rodových 
rozdielov, čo sa týka odmeňovania, a že tieto rozdiely sa podieľajú na zvýšenom riziku 
chudoby žien; 

5. vyzýva členské štáty, aby sa intenzívnejšie usilovali prebudiť u chlapcov i dievčat už 
počas školskej dochádzky záujem o celú škálu povolaní s cieľom zabrániť rodovej 
segregácii trhu práce a pôsobiť proti javu početnejšieho zastúpenia žien v horšie platených 
zamestnaniach; 

6. vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v úsilí zvyšovať prostredníctvom prístupu 
prisťahovalkýň k vzdelávaniu a odbornej príprave ich profesijné vyhliadky, a tým šance 
na osamostatnenie sa v živote;

7. vyzýva Komisiu, Radu a Európsky parlament, aby pri príprave rozpočtov zohľadňovali 
kritériá rodového rozpočtovania.


