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NÁVRHY

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

1. upozorňuje na skutečnost, že EU čelí demografické krizi, v jejímž důsledku bude do roku 
2040 chybět 24 milionů pracovníků, a proto bude z ekonomických důvodů nezbytné dále 
začleňovat ženy na trh práce; zdůrazňuje, že zvýšení míry zaměstnanosti žen na úroveň 
zaměstnanosti mužů by snížilo nedostatek pracovních sil na 3 miliony; 

2. zastává názor, že rovnost pohlaví je nutnou podmínkou pro splnění cíle strategie Evropa 
2020, jímž je 75% zaměstnanost, a je zásadní pro zachování udržitelnosti důchodových 
systémů; 

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst a konkurenceschopnost v EU jsou závislé na překlenutí 
rozporu mezi dosaženým vzděláním žen a jejích účastí a postavením na trhu práce;

4. zdůrazňuje, že nerovné postavení žen na trhu práce pramení z nerovnoměrného rozdělení 
rodinných povinností;  zdůrazňuje, že sladění pracovních a rodinných povinností je 
klíčovou podmínkou pro rovnost pohlaví, která by se měla podporovat prostřednictvím 
investic do pečovatelské infrastruktury a motivováním mužů k tomu, aby se podíleli na 
povinnostech v domácnosti, tím, že budou přijaty právní předpisy o rodičovské a otcovské 
dovolené a možnostech pružné pracovní doby; 

5. zdůrazňuje, že feminizace chudoby je výsledkem řady faktorů, mimo jiné přerušením 
kariéry, rozdíly v odměňování žen a mužů, rozdíly ve výši důchodů a chudobou 
domácností svobodných matek, a že snižování míry chudoby o 20 milionů osob do roku 
2020 může být dosaženo politikou boje proti chudobě, která vychází z uplatňování 
genderového hlediska; 

6. zdůrazňuje, že je nutné obsazovat řídící pozice transparentnějším způsobem a vyváženě, 
pokud jde o zastoupení žen a mužů; 

7. upozorňuje na vysoký počet případů nehlášené práce, což má negativní dopad na sociální 
zabezpečení žen a úroveň HDP v EU; vyzývá k vytvoření pobídek pro zaměstnavatele a 
pracovníky, aby se rozhodli přejít z neformální ekonomiky do formální. 


