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NÁVRHY

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

A. Vzhledem k tomu, že za účelem dosažení daných cílů zdůrazňuje Lisabonská strategie 
nutnost vyšší účasti žen na pracovním trhu:

1. lituje, že sdělení Komise nezahrnuje ve všech svých výzkumech o demografických 
změnách  hledisko pohlaví i přesto, že je tento jev úzce spjat se ženskou otázkou;  

2. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti předsudkům a stereotypům, které vedou ke 
strukturální nerovnováze v oblasti rovnosti mezi ženami a muži, jež brání plnému zapojení 
žen do všech sfér společnosti;

3. zdůrazňuje, že i přes pokrok dosažený v členských státech v oblasti zvýšení zaměstnanosti 
žen některé další typy diskriminace spojené se zaměstnaností žen nadále přetrvávají nebo 
se prohlubují;

4. zdůrazňuje potřebu podporovat pružnou pracovní dobu u žen s cílem umožnit jim sladit 
profesní a rodinný život, a to takovým způsobem, aby nebyly nuceny opouštět zaměstnání, 
ale měly možnost svobodné volby;

5. zdůrazňuje, že vzhledem k důsledkům klesající porodnosti je nutnost vytvořit takové 
podmínky pro ženy, které jim umožní mít děti, v zájmu celé společnosti a nikoli pouze v 
zájmu žen;

6. naléhá, aby byli muži plně zapojeni do politik, které mají za cíl sladění profesního a 
rodinného života; 

7. vyzývá členské státy, aby propagovaly větší pružnost pokud jde o místa výkonu pracovní 
činnosti, s cílem umožnit jednotlivým pracujícím ženám sladit rodinné povinnosti s 
potřebami zaměstnavatelů;

8. žádá členské státy, aby přijaly opatření na vytvoření kvalitních a cenově dostupných 
zařízení určených k hlídání dětí a péči o jiné závislé osoby; 

9. vítá vzájemnou výměnu osvědčených postupů využívající otevřenou metodu koordinace 
mezi členskými státy a zdůrazňuje efektivní řízení demografických změn ve 
skandinávských zemích, které se vyznačují nejen vysokým podílem žen na pracovním 
trhu, ale také jednou z nejvyšších porodností. V souvislosti s touto skutečností by měla 
Komise vypracovat studii s cílem zhodnotit vztah mezi těmito dvěma jevy se zřetelem k 
dostupnosti zařízení určených k hlídání dětí;

10. vyzývá členské státy, aby při přípravě politik zaměřených na životní cyklus stanovily 
rovnost mezi ženami a muži a rovnováhu pracovní doby jakožto priority svých vlád, 
zaměstnavatelů a ostatních aktérů;

11. uznává, že ženy z řad přistěhovalců hrají významnou úlohu a vyzývá členské státy, aby
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jim zajistily ve svých politikách integrace spravedlivý podíl na investicích do lidského 
kapitálu;

12. lituje, že Zelená kniha neuvádí vzrůstající počet nových rodinných struktur - zejména 
neúplných rodin, kde jsou hlavou rodiny v 85 % případů právě ženy, jimž většinou hrozí 
větší nebezpečí chudoby;

13. vybízí členské státy, aby podpořily „zaručený minimální příjem“ s cílem umožnit ženám 
žít důstojný život a zajistit jim přístup ke vzdělání v souladu s potřebami pracovního trhu;

14. vyzývá členské státy, aby přijaly příslušné předpisy a zavedly placenou 
mateřskou/rodičovskou dovolenou v minimální délce trvání jeden rok, kterou by mohli při 
narození dítěte spravedlivým způsobem čerpat oba rodiče, a tak podpořily právo na 
rodičovskou dovolenou jak pro ženy, tak pro muže;

15. vybízí členské státy, aby pořádaly osvětové kampaně o demografických otázkách s cílem 
zastavit mezi občany EU pokles porodnosti. 


