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NÁVRHY

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

1. poukazuje na skutočnosť, že EÚ čelí demografickej kríze, ktorá bude mať do roku 2040 za 
následok deficit v oblasti pracovnej sily vo výške 24 miliónov, čím vznikne ekonomická 
nutnosť viac začleňovať ženy na trh práce; zdôrazňuje, že zvýšenie miery zamestnanosti 
žien na úroveň zamestnanosti mužov by zredukovalo deficit v oblasti pracovnej sily na 3 
milióny; 

2. zastáva názor, že rodová rovnosť je nevyhnutnou podmienkou pre splnenie cieľa stratégie 
Európa 2020 dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti a má zásadný význam pre zachovanie 
udržateľných dôchodkových systémov; 

3. kladie dôraz na to, že hospodársky rast a konkurencieschopnosť v EÚ závisia od 
odstránenia nesúladu medzi dosiahnutou úrovňou vzdelania žien a ich účasťou a 
postavením na trhu práce;

4. zdôrazňuje, že nerovné rozdelenie rodinných povinností je príčinou nerovného postavenia 
žien na trhu práce; podčiarkuje, že zosúladenie pracovných a domácich povinností je 
kľúčovou podmienkou pre rodovú rovnosť, ktorá by mala byť podporovaná investíciami 
do infraštruktúry v oblasti starostlivosti a podnecovaním mužov, aby sa podieľali na 
domácich prácach, prostredníctvom právnych predpisov v oblasti rodičovskej a otcovskej 
dovolenky a pružného pracovného času; 

5. kladie dôraz na to, že feminizácia chudoby je výsledkom faktorov zahŕňajúcich prerušenie 
kariéry žien, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, rozdiel v dôchodkoch a chudobu v 
domácnostiach, v ktorých je hlavnou živiteľkou slobodná matka, a že zníženie úrovne 
chudoby o 20 miliónov do roku 2020 možno dosiahnuť pomocou politík zameraných na 
boj proti chudobe, ktoré sú založené na uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti; 

6. zdôrazňuje potrebu transparentnosti a vyváženejšieho zastúpenia mužov a žien pri 
prijímaní pracovníkov na rozhodovacie pozície; 

7. upozorňuje na vysokú úroveň nelegálnej práce, ktorá má negatívny vplyv na sociálne 
zabezpečenie žien a úrovne HDP v EÚ; vyzýva na vytvorenie stimulov pre 
zamestnávateľov a zamestnancov, aby prešli z neformálnej do formálnej ekonomiky. 


