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NÁVRHY

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

A. keďže je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii 
EÚ 2020, dosiahnuť zvýšenie účasti žien na pracovnom trhu na 75 %, čo by uvoľnilo 
významnú časť doteraz nevyužitého potenciálu, najmä v oblasti vedy a technológií, a 
prispelo k hospodárskej efektívnosti a vyššej produktivite;

1. znovu pripomína svoju výzvu, aby členské štáty zaradili hľadisko rodovej rovnosti do 
programu európskeho semestra, a to tak, že pri vykonávaní usmernení uvedených v ročnej 
analýze rastu zohľadnia potreby a situáciu žien; vyjadruje uznanie tým členským štátom, 
ktoré zohľadnili problematiku rodovej rovnosti vo svojich vnútroštátnych programoch 
reforiem, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že mnoho členských štátov na túto 
problematiku úplne pozabudlo;

2. vyzýva Komisiu, aby doplnila ukazovatele, ktoré zachytávajú situáciu týkajúcu sa rodovej 
rovnosti, a umožnila tak sledovanie pokroku, ktorý treba dosiahnuť v rámci cieľov EÚ 
2020, a aby v čo najväčšej miere rozčlenila ciele EÚ 2020 a ukazovatele podľa pohlavia; 

3. pripomína, že pretrváva problém rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a že táto 
skutočnosť ovplyvňuje aj výšku dôchodkov, ktoré ženy neskôr poberajú; vyzýva preto 
členské štáty, aby vo svojich vnútroštátnych reformných programoch stanovili 
kvalitatívne ciele týkajúce sa odstránenia tohto rozdielu; 

4. pripomína, že väčšinu prác na čiastočný úväzok vykonávajú ženy, čo obmedzuje ich 
ekonomickú nezávislosť v prípade, že si to samy nezvolili, a že táto skutočnosť vážne 
ovplyvňuje ženy, ktoré sa nachádzajú v zložitej životnej situácii, ako sú matky 
samoživiteľky; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zamestnávanie žien sledovali z 
hľadiska kvantity i z hľadiska kvality, t.j. na základe týždenného počtu odpracovaných 
hodín, druhu zmlúv, a s tým súvisiacej schopnosti zabezpečiť si finančnú nezávislosť; 
vyzýva členské štáty, aby v každom opatrení, ktorého cieľom je podporiť podnikanie a 
samostatnú zárobkovú činnosť, kládli dôraz na problematiku rodovej rovnosti;

5. zdôrazňuje, že ženy treba nabádať a viac usmerňovať k tomu, aby vstupovali do odvetví s 
najvyšším potenciálom zamestnanosti, ako sú sektory s nízkouhlíkovými technológiami, 
odvetvia účinne využívajúce zdroje („zelené pracovné miesta“) alebo digitálne 
technológie; zdôrazňuje, že práca v zdravotníckom a sociálnom sektore („biele pracovné 
miesta“), ktorý zamestnáva veľa žien, by mala byť viac doceňovaná, pokiaľ ide o druhy 
zmlúv a platy;

6. poznamenáva, že by mal byť tiež uľahčený prístup žien k zamestnaniam s vyššími 
nárokmi na kvalifikáciu, aby sa tak zmenšil deficit produktivity EÚ a zvýšila sa jej 
konkurencieschopnosť na globálnych trhoch.


