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NÁVRHY

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

A. keďže politiky v oblasti rodovej rovnosti môžu výrazným spôsobom napomáhať riešeniu 
demografických problémov, predovšetkým podporovaním začleňovania žien do 
pracovného trhu a znižovaním rizika chudoby žien a detí,

B. keďže ženy žijú dlhšie než muži a zväčšujúci sa rozdiel v očakávanej dĺžke života medzi 
mužmi a ženami môže staršie ženy ešte viac vystaviť izolácii, závislosti a chudobe,

C. keďže starnutie európskeho obyvateľstva predstavuje pre Európsku úniu jeden z hlavných 
nastávajúcich problémov v oblasti verejného zdravotníctva, ktorý so sebou prináša rastúcu 
záťaž v podobe určitých chronických chorôb, z ktorých niektoré postihujú najmä ženy, 
a keďže národné, regionálne a miestne orgány budú zohrávať zásadnú úlohu pri 
zabezpečovaní poskytovania nepretržitej, bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
a služieb verejného zdravotníctva,

1. v rámci politiky súdržnosti a v zmysle stratégie Európa 2020 vyzýva príslušné orgány EÚ, 
národné, regionálne a miestne orgány, aby vynaložili väčšie úsilie na analýzu účinnosti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a opatrení na zabezpečenie rodovej rovnosti 
v politike súdržnosti a na analýzu opatrení na boj proti diskriminácii, najmä v súvislosti 
s novou situáciou v oblasti demografických zmien, pre ktorú sú charakteristické starnutie 
obyvateľstva a značné migračné toky jednak z tretích krajín do EÚ a jednak v rámci EÚ z 
východu na západ a z vidieckych do mestských oblastí, pričom by venovali pozornosť 
ženám trpiacim sociálnym vylúčením;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky regionálne a miestne orgány 
v rámci EÚ počas nasledujúceho programového obdobia politiky súdržnosti zahrnuli 
opatrenia na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti do svojich návrhov na financovanie, 
spolu s cieľom znížiť negatívne dôsledky demografických zmien;

3. upozorňuje, že politiky starostlivosti a poskytovania služieb starostlivosti úzko súvisia 
s dosahovaním rovnosti medzi ženami a mužmi a zdôrazňuje, že nedostatok cenovo 
prístupných, dostupných a vysoko kvalitných služieb starostlivosti vo väčšine krajín EÚ 
a skutočnosť, že starostlivosť nie je rovnomerne rozdelená medzi ženami a mužmi, priamo 
negatívne vplývajú na schopnosť žien zúčastňovať sa spoločenského, hospodárskeho, 
kultúrneho a politického života vo všetkých ohľadoch;

4. vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcom cykle politiky súdržnosti v spolupráci 
s regionálnymi orgánmi zaviedla osobitné programy a projekty zamerané na rozvoj 
a posilnenie aktívnej účasti žien na malom a strednom podnikaní, čo by mohlo priamo 
zlepšiť zamestnanosť žien a zabrániť „odlevu mozgov“ mladých ľudí z vidieckych oblastí 
do mestských oblastí alebo iných krajín, a to s cieľom bojovať proti úbytku obyvateľstva;

5. vyzýva príslušné orgány EÚ, národné, regionálne a miestne orgány, aby konajúc v rámci 
svojich príslušných oblastí právomoci a v rámci politiky súdržnosti na nasledujúce 
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obdobie zabezpečili opatrenia, ktoré finančne podporia materskú starostlivosť a 
starostlivosť o dieťa, a to vydávaním poukazov, bonusov a šekov s cieľom podporovať 
poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa a služieb pre rodinu a poskytovanie dávok, 
a aby zaviedli účinné opatrenia, ktoré ľuďom umožnia zosúladiť pracovný a rodinný život, 
pričom zohľadnia pružný pracovný čas pre rodičov (vo forme slobodnej voľby) a dostatok 
vysoko kvalitných, cenovo prístupných služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ďalších 
nezaopatrených osôb, ktoré rodičom a najmä matkám umožnia lepšie skombinovať 
pracovný a rodinný život; zdôrazňuje, že niektoré krajiny s cieľom zvýšiť mieru účasti 
mužov a žien na pracovnom trhu a pôrodnosť zaviedli vlastné politiky na zosúladenie 
pracovného a rodinného života, ktoré ľuďom dávajú možnosť slobodne si vybrať medzi 
skutočnými rovnocennými alternatívami;

6. v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mal všade, kde je to možné, rozvíjať teleworking, 
a to na základe ambicióznych právnych predpisov, ktoré zosúlaďujú záujmy pracovníkov 
a podnikov;

7. domnieva sa, že vzhľadom na demografické zmeny, ktoré v Európe prebiehajú, a s cieľom 
lepšie zosúladiť prácu a rodinný život, by sa v rámci novej stratégie politiky súdržnosti po 
roku 2013 mala vyčleniť väčšia finančná podpora na vytvorenie zariadení predškolskej 
starostlivosti;

8. zdôrazňuje rastúci a zásadný význam miestnych a regionálnych orgánov v Európe pre 
podporu rovnosti príležitostí pre ženy a mužov v záujme lepšieho riešenia demografického 
problému a naliehavo ich vyzýva, aby príslušné politiky zapracovali do svojich 
decentralizovaných projektov spolupráce, aby sa ženám, najmä tým najzraniteľnejším 
vrátane migrantiek, žien patriacich k menšinám, zdravotne postihnutých žien, žien, ktoré 
sa stali obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti a nezamestnaných žien nad 45 
rokov umožnil prístup k novým informačným technológiám a mikrofinancovaniu 
podnikateľských činností;

9. vyzýva Eurostat, aby na základe nedávnej štúdie OECD s názvom „Cooking, Caring and 
Volunteering: Unpaid Work Around the World (Varenie, starostlivosť a dobrovoľníctvo. 
Neplatená práca vo svete)1“ do regionálneho indexu ľudského rozvoja zahrnul faktory, 
ktoré súvisia s neviditeľnou neplatenou prácou, rozdelené podľa pohlavia a zohľadňujúce 
trojitú úlohu, ktorú ženy často zohrávajú ako matky, dcéry a staré matky, ako doplňujúci 
prvok v zavedenej, hoci stále neprimeranej, regionálnej sociálnej infraštruktúre;;

10. poukazuje na veľký nepomer medzi mužmi a ženami v rámci rozdelenia domácich 
a rodinných povinností, ktoré najmä ženy vedú k tomu, aby sa rozhodli pre pružný 
pracovný čas alebo dokonca k tomu, aby sa práce vzdali úplne, čo vplýva na pracovnú 
kariéru žien, pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a akumuláciu 
nárokov na dôchodkové zabezpečenie;

11. žiada Eurostat, aby preskúmal a vyvinul ukazovatele na meranie zapojenia žien a mužov 
do dobrovoľníckych činností s cieľom ukázať, ako ženy a muži v jednotlivých regiónoch 
prispievajú k sociálnej súdržnosti a k zlepšeniu kvality života, najmä ľudí žijúcich 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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v chudobe;

12. domnieva sa, že dobrovoľná práca, ktorú ženy vykonávajú, by sa mala započítavať do 
získanej profesionálnej praxe, mala by sa riadne uznávať a nemala by viesť k tomu, aby 
boli kvôli nej znevýhodňované v oblasti nárokov na nemocenské poistenie a dôchodkové 
zabezpečenie;

13. vyzýva Komisiu, aby v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami (2012) navrhla konkrétne opatrenia zamerané na aktivity žien v staršom veku 
a podporujúce ich zapojenie v oblasti sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že 
zásada solidarity medzi generáciami je jedným zo základných kľúčov k európskemu 
sociálnemu modelu, a teda aj k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; žiada, aby 
sa podporovali pružné riešenia odchodu do dôchodku a kombinácia dôchodkov s prácou 
na čiastočný úväzok s cieľom podnecovať ženy k tomu, aby zostali na pracovnom trhu 
dlhšie; žiada, aby verejné orgány na rôznych úrovniach s cieľom dodržať túto zásadu 
zaujali aktívny postoj a zapojili sa do zabezpečovania vysoko kvalitných sociálnych 
služieb všeobecného záujmu;

14. žiada členské štáty, aby zlepšili primeranosť dôchodkov bojom proti diskriminácii na 
základe rodovej príslušnosti na pracovnom trhu a najmä znížením rozdielov v pracovnej 
kariére a odmeňovaní a zabezpečením kompenzácie za čas strávený starostlivosťou 
o rodinu v rámci dôchodkových systémov;

15. vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby podporovali formy podpory pre rodiny, 
ktoré sa starajú o nezaopatrených starších ľudí;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali formy medzigeneračnej odbornej 
prípravy a vzdelávania, napríklad zapojením mladých ľudí, škôl a združení do projektov 
odbornej prípravy v oblasti informačných a telekomunikačných technológií určených 
starším ľuďom alebo rozvíjaním schopností starších ľudí v mimoškolských projektoch;

17. vyzýva členské štáty a regionálne orgány, aby rozvíjali a podporovali formy zapojenia 
starších ľudí do činností formálnej a neformálnej odbornej prípravy a dobrovoľníckej 
práce, ako aj ich aktívnu účasť na živote komunity;

18. vyzýva Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovala vplyvu demografických zmien na 
verejné zdravotníctvo a prijala vhodné opatrenia na riešenie problému rastúcej záťaže 
v podobe chorôb, ktoré postihujú ženy a mužov, najmä tým, že umožní, aby bolo 
preventívne vyšetrovanie na zistenie rakoviny pre obe pohlavia financované v rámci 
rôznych nástrojov politiky súdržnosti, s osobitným zameraním na regióny 
s nedostatočnými verejnými zdravotníckymi službami.
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