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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:

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
z roku 1979,

A. keďže treba zohľadniť osobitný rodový rozmer vzťahov medzi generáciami,

B. keďže sa v rámci ambicióznych cieľov týkajúcich sa miery zamestnanosti v rámci 
stratégie EÚ 2020 plánuje zvýšenie zamestnanosti o 25 % a zároveň je nutné riešiť 
demografický problém, 

C. keďže v časoch demografických zmien je úloha žien obzvlášť významná, pretože sú 
potrebné ako zamestnankyne i ako matky, a preto treba toto dvojitú záťaž matiek 
primerane riešiť,

D. keďže v dôsledku predlžovania dĺžky ich života ženy tvoria rastúcu časť staršej populácie, 

1. žiada, aby sa pri posudzovaní demografického problému a solidarity venovala osobitný 
pozornosť rodovému hľadisku, pretože vzťahy medzi mužmi a ženami sú súčasťou celého
životného cyklu od narodenia po starobu a ovplyvňujú prístup k zdrojom a príležitostiam a 
formujú životné stratégie každej životnej etapy;

2. zdôrazňuje, že treba riešiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, ktorý v súčasnosti 
predstavuje 17 % rozdiel v 27 členských štátoch EÚ, pretože jeho dôsledkami sú nižšie 
príjmy po narodení prvého dieťaťa a v konečnom dôsledku vedie k nižším dôchodkom a 
vyššej miere chudoby starších žien;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že zosúladenie pracovného a rodinného života je možné iba vtedy, 
ak sú rodinám poskytnuté prístupné a cenovo dostupné kvalitné opatrovateľské služby;

4. uznáva, že staršie ženy na trhu práce sú často terčom diskriminácie, často aj viacnásobnej, 
a preto treba túto situáciu náležite riešiť;

5. uznáva dôležitú úlohu starších žien ako poskytovateliek starostlivosti, ktorých schopnosti 
sú často podceňované a ktoré by mohli prispieť k lepšiemu súladu medzi pracovným a 
rodinným životom;

6. žiada vyššie zapojenie žien všetkých vekových skupín do programov celoživotného 
vzdelávania;

7. žiada Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby na základe ukazovateľov príslušností k 
pohlaviu a vekovej skupine sledovala a analyzovala vzťahy medzi generáciami.


