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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 tieto návrhy:

1. súhlasí, že rodová rovnosť je jedným zo základných práv a jednou zo spoločných hodnôt  
EÚ, podotýka však, že napriek významnému pokroku v tejto oblasti stále existuje veľa 
nerovností medzi ženami a mužmi;

2. súhlasí, že rodová rovnosť je jedným zo základných práv a jednou zo základných hodnôt 
EÚ, podotýka však, že napriek významnému pokroku v tejto oblasti stále existuje veľa 
nerovností medzi ženami a mužmi; domnieva sa, že z dôvodu nepriaznivého 
hospodárskeho a sociálneho postavenia žien, ktorých miera nezamestnanosti je vyššia a 
mzdy  nižšie v porovnaní s mužmi, sú ženy vystavené väčšiemu riziku vykorisťovania a 
žiada preto, aby sa na zamestnávateľov, ktorí porušujú právo, uvalili prísne sankcie;

3. zdôrazňuje, že súlad s európskou právnou úpravou rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami a účinné využívanie štrukturálnych fondov a nového mechanizmu financovania 
môžu zlepšiť odbornú prípravu, zvýšiť zamestnanosť a podporiť podnikanie;

4. domnieva sa, že európske inštitúcie by mali viac komunikovať o politike rozvíjanej na 
európskej úrovni na podporu rodovej rovnosti a práv žien a o pokroku, ktorý táto politika 
umožnila;

5. navrhuje, aby členské štáty pripravili stratégiu zamestnávania žien odstránením prekážok 
prístupu žien na pracovný trh, podporou podmienok rovnakej mzdy a prijatím krokov 
proti diskriminácii pri dôchodkoch, ktorá vzniká prerušeniami práce na základe materskej 
alebo rodičovskej dovolenky;

6. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú európske a národné inštitúcie zohrávajú pri podpore 
spoločnosti založenej na rodovej rovnosti; vyzýva národné inštitúcie, aby zorganizovali 
informačné kampane a kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o všetkých 
aspektoch vzťahov medzi rodmi (z hľadiska profesionálneho, rodinného a politického 
života, zdravia a boja proti všetkým formám násilia voči ženám, vrátane obchodovania so 
ženami);

7. zdôrazňuje, že podniky, ktoré sú základom hospodárskeho rozvoja a vytvárania 
pracovných miest by mali v rámci spoločenskej zodpovednosti podnikov prispievať 
k odstráneniu diskriminácie, obeťou ktorej sú často ženy, a najmä podporovať prístup 
k zamestnanosti, odbornej príprave a pracovnému rozvoju; trvá na dôležitosti úlohy 
sociálnych partnerov a sociálneho dialógu;

8. pripomína, že kombinácia hospodárskej konkurencieschopnosti a sociálnej spravodlivosti 
je v centre európskeho modelu rozvoja;

9. podotýka, že vzhľadom na intenzívnejšiu globálnu hospodársku súťaž a následný dopyt po 
ešte flexibilnejšej a mobilnejšej pracovnej sile sa stále zvyšuje počet výziev, ktorým musia 
členské štáty a EÚ v oblasti rodovej rovnosti čeliť; zdôrazňuje, že ženy naďalej trpia 
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sociálnou, pracovnou a inou diskrimináciou, a že tieto požiadavky budú mať silnejší 
dopad na ženy než na mužov; domnieva sa, že nemožno dopustiť, aby sa ohrozovala 
rodová rovnosť a reprodukčné práva žien;

10. domnieva sa, že súčasné úlohy spojené demokratickými zmenami by sa dali lepšie 
zvládnuť, ak by mali ženy lepší prístup na trh práce spočívajúci v pružnom pracovnom 
čase v kombinácii s istotou pracovného miesta, sociálnymi istotami, možnosťami ďalšieho 
vzdelávania a zabezpečenými a cenovo dostupnými zariadeniami starostlivosti o deti, 
ktoré by im umožnili lepšie vyváženie pracovného života a zvýšili pracovné príležitosti 
pre ženy;

11. zdôrazňuje, že účasť žien v odvetví výskumu, vedy a technológií môže prispieť 
k zvýšeniu inovácie;

12. podporuje základné opatrenia uvedené v oznámení Komisie: Plán uplatňovania rovnosti 
žien a mužov (KOM(2006)0092), ktoré sú rozdelené do šiestich hlavných oblastí:
v oblasti ekonomickej nezávislosti žien výbor zdôrazňuje zásadnú dôležitosť použitia 
sociálnych prostriedkov na odborné vzdelávanie, najmä o nových technológiách, 
zosúladenie pracovného a rodinného života s podporou politík Európskej únie k tomu 
určených, podpora rovnocenného podielu mužov a žien v procese rozhodovania 
prinajmenšom na úrovni sociálneho zastúpenia, odstránenie násilia a obchodovania s 
ľuďmi na základe rodu s osobitným dôrazom na otrockú prácu, boj proti rodovým 
stereotypom a podpora rodovej rovnosti mimo EÚ; je presvedčený, že na účinnosť týchto 
plánov je nutná úprava hospodárskej politiky EÚ tak, aby všetky ženy, všetci muži a 
všetky deti mohli žiť dôstojný život bez chudoby;

13. žiada Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie o konkretizovanie opatrení, ktoré sú  
odporúčané v tomto oznámení; trvá na tom, že početné prejavy o rodovej rovnosti viedli 
v minulosti iba  k niekoľkým konkrétnym opatreniam a že je načase, aby sa skutočne 
uplatňovali európske právne predpisy a princípy vyplývajúce z uverejnených oznámení 
a smerníc v tejto oblasti;  zároveň zastáva názor, že na skutočné uplatňovanie týchto 
rôznych opatrení je potrebné posilniť partnerstvá s členskými štátmi a občianskou 
spoločnosťou;

14. pevne verí, že dosiahnutie cieľov rastu a konkurencieschopnosti, ako sú stanovené 
v lisabonskej stratégii, si vyžadujú využiť všetky výrobné prostriedky, a že preto by sa 
mali ženy podporovať v tom, aby sa toho zúčastnili v rovnakom postavení ako muži;

15. domnieva sa tiež, že kroky pripravené v pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov sa 
musia začleniť do každej hospodárskej politiky a že v tomto rámci je potrebné vyvinúť 
snahu o zvýšenie miery podnikania žien, lepší prístup k financovaniu a rozvoj ženských 
podnikateľských sietí;

16. domnieva sa, že rodová rovnosť tým, že predstavuje jednu z najzákladnejších hodnôt 
Európskej únie, je cieľom, ktorý sa oplatí dosiahnuť nielen z dôvodov hospodárskej 
výkonnosti, ale najmä z dôvodov sociálnej spravodlivosti a dosiahnutia spravodlivejšieho 
a vyrovnanejšieho sveta. Rodová rovnosť preto musí tvoriť súčasť politiky Únie a 
členských štátov;
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17. poukazuje na skutočnosť, že rodová rovnosť na pracovisku je úzko spätá so zabezpečením 
toho, aby sa rešpektovali práva pracovníkov vo flexibilných systémoch;

18. žiada Komisiu, aby vo všetkých dokumentoch EÚ podporovala terminológiu, ktorá 
zohľadňuje rodové hľadisko a je schopná osloviť všetky zainteresované kultúry;

19. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že pri prehodnocovaní a tvorbe legislatívy ES, ako napr. 
smernice o pracovnom čase, sa bude náležite zvažovať dopad na rodovú rovnosť, a že 
Komisia primerane zasiahne pri pravdepodobnosti negatívneho vplyvu na rodovú rovnosť, 
ako napríklad v prípade smernice o pracovnom čase; vyzýva Radu, aby ukončila výnimku 
zo smernice o pracovnom čase, keďže poškodzuje skôr ženy než mužov a sťažuje im 
zosúladenie pracovného a rodinného života;

20. žiada Komisiu, aby podporovala členské štáty v uznaní hospodárskych, sociálnych a 
výchovných hodnôt neplatenej práce v rodinách a domácnostiach vytvorením 
mechanizmov príspevkov do sociálneho a dôchodkového systému na dobrovoľnom 
základe;

21. žiada Komisiu, aby podporovala – prostredníctvom aktivít a politík – účasť žien 
v povolaniach, v ktorých tradične dominujú muži, s cieľom podporiť rovnosť pohlaví 
a rovnosť miezd;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že ženy sú vystavené väčšiemu riziku nezamestnanosti, 
vykorisťovania a chudoby ako muži a žiada preto Komisiu, aby urýchlene vytvorila 
stratégie na zníženie feminizácie chudoby a nezamestnanosti a vyzýva členské štáty, aby 
tieto stratégie uplatňovali v procesoch sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia žien;

23. ľutuje, že plán Komisie nedostatočne zdôraznilo úlohu, ktorú hrá odborné vzdelávanie pri 
dosahovaní plnej rovnosti; predovšetkým sa domnieva, že by sa na nezamestnané ženy 
alebo ženy v dočasnom zamestnaní alebo na miestach nižšej kvality malo zamerať 
intenzívnejšie úsilie o odborné vzdelávanie; navyše sa domnieva, že by sa mali ponúkať 
silnejšie stimuly pre podniky, aby poskytovali vnútropodnikové školenia pre ženy, 
ktorých profesionálna kvalifikácia má nízku úroveň; domnieva sa napokon, že odborné 
vzdelávanie by sa malo zamerať najmä na ženy žijúce vo vidieckych oblastiach, najmä 
v oblasti používania nových technológií;

24. poukazuje na dôležitosť úlohy rôznych orgánov a sociálnych partnerov (podnikov a 
odborov) pri snahe o pozitívne kroky na účel spravodlivejšieho a vyváženejšieho života;
trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť zapojenie súkromného sektoru a že úrady by mali 
poskytovať potrebnú podporu, aby firmy, ktoré podporovali rovnováhu práce a života, 
boli oficiálne uznané, či už na miestnej, regionálnej, národnej či európskej úrovni;

25. vo svetle nedávnych skúseností členských štátov, napríklad Španielska, považuje za 
správne, aby opatrenia, ktoré Komisia odporúča, umožňovali odpočty z dane z príjmu 
fyzických osôb v prospech zamestnaných matiek; domnieva sa taktiež, že odpočty z dane 
z príjmov právnických osôb sa musia dať použiť v prospech podnikov, ktoré zriadia denné 
centrum detskej starostlivosti na pracovisku;
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26. vyzýva Komisiu, aby prijala osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby návrhy voči 
členským štátom, ktoré plán obsahuje, boli skutočne prevzaté, keďže sú to často členské 
štáty, kto je zodpovedný za uplatňovanie európskej legislatívy a začlenenie rodovej 
rovnosti do vládnej politiky;

27. žiada Európsku úniu o osobitné politiky a monitorovacie stredisko na podporu zásady 
rovnosti pre ženy prisťahovalkyne, ktoré sú často vystavené dvojitej diskriminácii, na 
základe rasy i rodu;

28. zdôrazňuje potrebu toho, aby európske inštitúcie získali spoľahlivé údaje a štatistiky 
s cieľom navrhnúť účinné politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;
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