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NÁVRHY

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

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata 
v roce 1979,

A. vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit rozměr mezigeneračních vztahů specifický pro 
ženy a muže, 

B. vzhledem k tomu, že se v rámci ambiciózních cílů týkajících se míry zaměstnanosti 
v rámci strategie EU 2020 plánuje zvýšení zaměstnanosti o 25 % a zároveň je třeba řešit 
demografické výzvy,

C. vzhledem k tomu, že v období demografických změn je úloha žen zvláště významná, 
protože žen je třeba v roli jak pracujících, tak i matek, a je proto zapotřebí tuto dvojí zátěž 
matek přiměřeně řešit,

D. vzhledem k tomu, že v důsledku prodlužování délky života tvoří ženy rostoucí část starší 
generace,

1. žádá, aby při posuzování otázky demografických výzev a solidarity byla zvláštní 
pozornost věnována genderové otázce, protože vztahy mezi ženami a muži spoluurčují 
celý životní cyklus od narození až do stáří a ovlivňují přístup ke zdrojům a příležitostem 
a formují životní strategie každého životního období;

2. zdůrazňuje, že je třeba řešit otázku rozdílu v odměňování mužů a žen, který v současné 
době v 27 členských státech EU činí 17 %, protože jeho důsledkem jsou nižší příjmy po 
narození prvního dítěte a v konečném důsledku vede i k nižším důchodům a vyšší míře 
chudoby starších žen;

3. zdůrazňuje skutečnost, že sladění pracovního a rodinného života je možné pouze tehdy, 
pokud jsou rodinám poskytovány dosažitelné a dostupné kvalitní sociální služby;

4. bere na vědomí, že starší ženy na pracovním trhu jsou často terčem diskriminace, často 
i vícenásobné, což je stav, kterým je třeba důkladně se zabývat;

5. uznává významnou úlohu starších žen jako poskytovatelek péče, jejichž schopnosti jsou 
často podceňovány, a které mohou přispět k lepšímu sladění práce a rodinného 
a soukromého života;

6. vyzývá ke zvýšenému zapojování žen všech věkových skupin do programů celoživotního 
vzdělávání;

7. žádá Evropský institut pro rovnost žen a mužů, aby na základě ukazatelů příslušnosti 
k pohlaví a věkové skupině mezigenerační vztahy monitoroval a analyzoval.


