
PA\921919SK.doc PE501.997v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2012/2301(INI)

10.12.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

k vplyvu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien
(2012/2301(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Gabriele Zimmer



PE501.997v01-00 2/3 PA\921919SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\921919SK.doc 3/3 PE501.997v01-00

SK

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. zdôrazňuje význam hlavnej iniciatívy s názvom Európska platforma proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu; vyzýva členské štáty, aby plne využili program EÚ s názvom 
PROGRESS, ako aj budúci program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie, najmä so 
zreteľom na účinné vykonávanie cieľov v oblasti rodovej rovnosti; vyzýva členské štáty, 
aby prijali opatrenia nevyhnutné na to, aby mali prístup k Európskemu sociálnemu fondu 
a aby prostriedky z tohto fondu využívali na programy zamerané na boj proti chudobe;

2. konštatuje, že od začiatku krízy je miera nezamestnanosti žien trvale vyššia ako miera 
nezamestnanosti mužov, čo len zhoršuje už jestvujúce problémy, ktorým čelia ženy na 
trhu práce a medzi ktoré patrí priama aj nepriama diskriminácia, dvojnásobná 
diskriminácia žien so zdravotným postihnutím, rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, práca 
na kratší pracovný čas, neisté pracovné podmienky, chudoba pracujúcich, vysoké 
zastúpenie žien v neformálnom sektore s nízkymi príjmami, slabšia sociálna ochrana a 
nedostatočné dôchodkové práva; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pre členské štáty 
vydala odporúčanie týkajúce sa boja proti segmentácii trhu práce, ktorá vedie k 
nedostatočnému prístupu žien ku kvalitnému zamestnaniu s dôstojným odmeňovaním;

3. vyzýva členské štáty, aby podporovali účasť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, 
ako je zabezpečenie bezplatného prístupu k verejným službám starostlivosti o deti a 
závislé osoby, zvýšenie finančných prostriedkov na vzdelávanie a vytváranie programov 
na získanie odbornej kvalifikácie;

4. vyjadruje znepokojenie nad výrazným znižovaním verejných výdavkov, ktoré vyplýva zo 
zavedenia úsporných opatrení a vedie k výraznému obmedzovaniu počtu pracovných 
miest a služieb vo verejnom sektore, čo mnoho žien núti k tomu, aby namiesto platenej 
práce vykonávali neplatenú prácu, čím sú vystavené vysokému riziku chudoby;

5. upozorňuje členské štáty na potrebu zaviesť opatrenia na zlepšenie príjmov vrátane 
vytvorenia systémov minimálneho príjmu a programov sociálnej podpory pre osoby, ktoré 
majú ťažkosti so spĺňaním svojich základných potrieb, najmä pre osoby s deťmi a 
osamelých rodičov.


