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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 prechod na nové hospodárstvo by sa nemal využívať ako zámienka 
na obmedzovanie rôznych opatrení týkajúcich sa rovnosti, ale mal by sa považovať 
za jedinečnú príležitosť na zvýšenie účasti žien na trhu práce EÚ, čo je predpokladom pre 
zabezpečenie trvalo udržateľného rastu, ktorý umožňuje v plnej miere využiť potenciál 
zamestnanosti a posilňuje konkurencieschopnosť,

1. zdôrazňuje, že pri prechode na nové hospodárstvo je potrebné zamerať sa na rodovú 
rovnosť, pretože ženy budú mať na trhu práce pravdepodobne menej bezpečné postavenie 
v dôsledku neistých pracovných podmienok a pretrvávajúceho rozdielu v platoch na 
základe pohlavia; žiada, aby sa prijali opatrenia na rozvoj politík trhu práce, ktoré budú 
zamerané na rodový rozmer a budú ich dopĺňať programy pre zamestnávanie žien 
v netradičných zamestnaniach;

2. zdôrazňuje, že vzhľadom na skutočnosť, že len 30 % všetkých podnikateľov sú ženy 
a že len málo žien je samostatne zárobkovo činných, je potrebné odstrániť prekážky, ktoré 
bránia tomu, aby sa ženy stali podnikateľkami, keďže podnikatelia majú kľúčový význam 
pre produktivitu a trvalo udržateľné hospodárstvo;

3. zdôrazňuje, že cielené úsilie zabezpečiť prístup žien k vzdelávaniu na všetkých úrovniach 
a poskytnúť im celoživotné vzdelávanie je veľmi dôležité v záujme toho, aby 
sa obmedzila rodová segregácia na trhu práce; žiada, aby sa zabezpečila odborná príprava 
s cieľom zabrániť nedostatočnému zastúpeniu pracovníčok v nízkouhlíkových odvetviach 
hospodárstva; 

4. zdôrazňuje, že v rámci technickej prípravy a učňovského vzdelávania je potrebné 
vo väčšej miere zohľadniť potreby žien vrátane rozvrhu hodín a miest výučby, ktoré sú 
zlučiteľné s ich rodinnými povinnosťami, a odbornej prípravy, ktorá zodpovedá ich 
zručnosti; vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili pružnú a kvalitnú ponuku zariadení 
starostlivosti o deti;

5. vyzýva EÚ a členské štáty, aby v rámci programov Európskeho sociálneho fondu (ESF) 
vo väčšej miere uprednostňovali ekologické pracovné miesta pre ženy a aby pritom 
zohľadnili skutočnosť, že z ESF sa financujú projekty odbornej prípravy v oblastiach, ako 
sú obnoviteľné energie a ekoturistika; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie 
na zvýšenie miery účasti žien na projektoch financovaných z ESF, ktorá je v súčasnosti 
nižšia ako 10 %; 

6. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť účasť žien v odborových zväzoch v odvetviach 
s netradičnými pracovnými miestami, pretože ochrana práv žien má kľúčový význam 
pre sociálnu udržateľnosť pracovných miest v novom hospodárstve.


