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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 stratégia Európa 2020 predpokladá zvýšenie úrovne zamestnanosti mužov a žien na 
75 %; keďže zamestnanosť žien sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 58,2 %;

1. zdôrazňuje, že ak chcú členské štáty zvýšiť zamestnanosť žien, musia osobitnú pozornosť 
venovať účinnému vykonávaniu antidiskriminačnej legislatívy a ustanovení 
podporujúcich rodinu, podporovať prijímanie pracovníkov do netradičných zamestnaní na 
základe dobrovoľných opatrení a dosiahnuteľných cieľov a zabezpečovať dostupnosť 
a zodpovednosť; zdôrazňuje, že je dôležité monitorovať pracovný trh a požadované 
zručnosti;

2. zdôrazňuje, že ak majú byť na pracovnom trhu vysokokvalifikované a zručné 
pracovníčky, ženám, ktoré sú vystavené štrukturálnej nezamestnanosti a majú ťažkosti pri 
návrate do zamestnania po materskej alebo rodičovskej dovolenke, je potrebné poskytnúť 
možnosť preškolenia a prístup k odbornej príprave bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy, 
s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu; ďalej zdôrazňuje, že ženám je potrebné poskytnúť 
možnosť aktívnej účasti na celoživotnom vzdelávaní v každej fáze ich pracovnej kariéry 
a zároveň je potrebné motivovať dievčatá k výberu technických a inžinierskych študijných 
smerov v záujme pružného prispôsobenia vzdelávania a odbornej prípravy potrebám 
pracovného trhu;

3. vyzýva členské štáty, aby do svojich štrukturálnych reforiem pracovného trhu začlenili 
nástroje na boj proti profesionálnej segregácii žien v horizontálnom, ako aj vertikálnom 
smere, a to prostredníctvom účinných opatrení proti stereotypom a výmeny osvedčených 
postupov a porovnávacích ukazovateľov medzi členskými štátmi;

4. vyzýva Komisiu, aby presadzovaním manažmentu rôznorodosti, motivovaním žien 
v profesionálnej oblasti a podporou vytvárania nových pracovných pozícií, ktoré ženám 
umožnia nájsť rovnováhu medzi profesionálnym a rodinným životom, napríklad pružných 
foriem práce, podporila účasť žien na pracovnom trhu a aby na takúto účasť poskytla 
investície;

5. konštatuje, že príležitosti na zvýšenie miery zamestnanosti žien sa vyskytujú nielen 
v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb, ale aj v rámci podnikateľských služieb –
napríklad poisťovníctva a konzultačnej činnosti – a tiež v oblasti životného prostredia a
udržateľných pracovných miest;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby povzbudili súkromný sektor k prijatiu všetkých 
možných opatrení na odstránenie rodových rozdielov v odmeňovaní s cieľom zvýšiť 
zastúpenie žien na pracovnom trhu.


