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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,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 20091 o nediskriminácii z dôvodu pohlavia 
a medzigeneračnej solidarite,

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 má miera zamestnanosti žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov do 
roku 2020 zvýšiť na 75 % , pričom je zároveň nutné riešiť demografický problém, 

C. keďže v časoch demografických zmien je úloha rodičov obzvlášť významná, pretože sú 
potrební ako zamestnanci i ako matky a otcovia; keďže treba predísť riziku toho, aby táto 
dvojitá záťaž spočívala výlučne na pleciach žien,

D. keďže demografická zmena má silný dosah na osobný a pracovný život, predovšetkým 
v prípade žien, pričom nedostatočné služby, neprimerané sociálne dávky, pomalá 
a náročná integrácia do samotného trhu práce, dlhé obdobia strávené v neistom alebo 
dočasnom zamestnaní a nedostatočná podpora pre mladé páry patria medzi dôvody, 
z ktorých si mladí ľudia čoraz neskôr zakladajú rodiny a majú deti,

E. keďže ženy žijú dlhšie než muži a tvoria rastúcu časť staršej populácie,

F. keďže v členských štátoch a regiónoch s účinnými, pružnými a integrovanými systémami 
sociálnej starostlivosti je aj napriek vysokej miere zamestnanosti žien miera pôrodnosti 
vyššia,

G. keďže všetky európske krajiny trpia na nedostatok mladých špecializovaných 
remeselníkov, kým skúsenosti a zručnosti starších ľudí sú nedocenené, a preto vzniká 
hrozba zaniknutia remesiel, najmä tých, ktoré tradične vykonávali ženy, 

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

2. považuje za rozhodujúce podporovať medzigeneračnú solidaritu, predovšetkým 
v súvislosti s rodovým hľadiskom, a to prostredníctvom cielených daňových politík, 
opatrení na podporu aktívneho starnutia, politiky bývania a vytvorením integrovaných 
sietí služieb pre deti, starších ľudí, zdravotne postihnutých ľudí a závislé osoby, a to 
v záujme priaznivého dosahu na rovnováhu medzi prácou a osobným životom;

1 Ú. v. EÚ C 67E, 12.3.2010, s. 31.



PE442.891v02-00 4/6 AD\824132SK.doc

SK

3. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, ktoré v súčasnosti 
predstavujú 17 % v 27 členských štátoch EÚ, pretože ich dôsledkami sú nižšie príjmy po 
narodení prvého dieťaťa a v konečnom dôsledku vedú k nižším dôchodkom a vyššej miere 
chudoby starších žien;

4. zdôrazňuje význam individuálne vnímaných práv sociálneho a dôchodkového 
zabezpečenia, v rámci ktorých sa uznáva neplatená opatrovateľská práca;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že zosúladenie pracovného a rodinného života je možné iba vtedy, 
ak sa neplatené opatrovateľské povinnosti rozdelia rovnakou mierou medzi ženy a mužov 
a ak sú rodinám poskytnuté prístupné a cenovo dostupné kvalitné opatrovateľské služby; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístupné, cenovo dostupné, flexibilné 
a vysokokvalitné služby, najmä prístup k zariadeniam starostlivosti o deti tým, že sa 
zamerajú na zabezpečenie podmienok na potrebnú starostlivosť pre 50 % detí vo veku do 
3 rokov a pre 100 % detí vo veku 3 – 6 rokov, a aby zabezpečili lepšiu dostupnosť 
starostlivosti o iné závislé osoby, ako aj patričné opatrenia v oblasti dovoleniek pre matky 
i otcov;

6. uznáva potrebu zaviesť opatrenia na zlepšenie ustanovení, ktorými sa riadi nielen 
materská, ale aj otcovská a rodičovská dovolenka pracujúcich otcov;

7. uznáva, že staršie ženy na trhu práce sú často terčom priamej, nepriamej či viacnásobnej 
diskriminácie, čo je situácia, ktorú treba náležite riešiť;

8. žiada opatrenia na podporu dobrovoľnej práce dôchodkýň a starších žien, ktoré by takto 
mohli využiť svoje odborné zručnosti;

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

10. žiada o väčšie zapojenie žien všetkých vekových skupín do programov celoživotného 
vzdelávania;

11. žiada Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby na základe ukazovateľov príslušností 
k pohlaviu a vekovej skupine sledoval a analyzoval vzťahy medzi generáciami;

12. žiada o uznanie iniciatív zameraných na pomoc mladým a starším ľuďom, ktorí by chceli 
spoločne založiť medzigeneračný podnik;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby opätovne preskúmali systémy sociálneho 
zabezpečenia v prípade, že z nich ešte stále vyplývajú značné rozdiely medzi výškou 
dôchodkov mužov a žien, a aby zvážili možnosť zavedenia nápravných krokov s ohľadom 
na rozdiely v odvodoch, ktoré vznikajú pri dočasnom zamestnaní alebo plnení materských 
povinností;

14. nazdáva sa, že služby v domácnosti pre starších občanov by bolo možné podporovať 
a organizovať prostredníctvom autonómnych foriem činnosti vychádzajúcej zo spolupráce 
na základe dohôd s miestnymi orgánmi a zavedením rodinných poukážok;
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15. domnieva sa, že jedným z prostriedkov riešenia otázky tzv. digitálnej priepasti – javu, 
ktorý sa týka predovšetkým žien, a to najmä starších, a vedie k profesionálnemu 
a sociálnemu vylúčeniu – by mohlo byť organizovanie experimentálnych iniciatív 
zameraných na počítačovú gramotnosť na školách.
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