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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže lisabonská stratégia zdôrazňuje potrebu zvýšenej účasti žien na trhu práce, aby sa 
dosiahli ciele: 

1. ľutuje, že oznámenie Komisie nezahŕňa systematicky rodovú perspektívu do svojich 
výskumov o demografických zmenách,  a to napriek skutočnosti, že tento jav je úzko 
spojený s postavením žien;

2. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti predsudkom a stereotypom vedúcim k 
štrukturálnym nerovnostiam v rodovej oblasti, ktoré bránia plnej účasti žien vo všetkých 
sférach spoločnosti;   

3. zdôrazňuje, že napriek pokrokom, ktoré dosiahli členské štáty v oblasti zvýšenia miery 
zamestnanosti žien, naďalej pretrvávajú alebo silnejú iné diskriminácie spojené s prácou 
žien;  

4. zdôrazňuje potrebu podporiť flexibilitu pracovného času pre ženy, aby sa umožnilo 
zosúladenie rodinného a pracovného života,  ktorého dôsledkom nebude vzdanie sa 
kariéry ale ktorý musí vyplývať zo slobodnej voľby a nesmie byť nanútený; 

5. zdôrazňuje, že vzhľadom na dôsledky zníženia miery pôrodnosti je v záujme celej 
spoločnosti a nielen v záujme žien potrebné vytvoriť podmienky nato, aby ženy mali 
deti;   

6. trvá na tom, aby muži boli plne začlenení do politík zameraných na lepšie zosúladenie 
rodinného a pracovného života; 

7. vyzýva členské štáty, aby podporili kultúru flexibilnejšieho pracoviska, ktorá 
zosúlaďuje potreby jednotlivých zamestnaných žien, ktoré majú rodinné záväzky, s 
potrebami zamestnávateľa;  

8. žiada členské štáty, aby prijali opatrenia na možné vytvorenie kvalitných a cenovo 
prístupných zariadení pre starostlivosť o deti a iné závislé osoby; 

9. víta výmenu skúseností s využitím otvorenej metódy koordinácie medzi členskými 
štátmi a zdôrazňuje účinné zvládanie demografických zmien v škandinávskych 
krajinách, kde vysokú účasť žien na pracovnom trhu  sprevádza jedna z najvyšších mier 
pôrodnosti, čo by malo byť predmetom štúdie Komisie, aby sa posúdil vzájomný vzťah 
medzi týmito dvoma javmi, so zreteľom na disponibilnosť zariadení pre starostlivosť o 
deti;     

10. vyzýva členské štáty, aby stanovili rovnoprávnosť medzi pohlaviami a vyvážený 
pracovný čas za priority vlád, zamestnávateľov a ostatných subjektov, potom ako sa 
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rozvinú politiky zamerané na celoživotný cyklus;

11. uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú migrujúce ženy a vyzýva členské štáty, aby vo 
svojich integračných politikách zabezpečili pre tieto ženy spravodlivé navrátenie ich 
investícií do ľudského kapitálu; 

12. ľutuje, že Zelená kniha neuvádza narastajúci počet nových rodinných štruktúr, najmä 
neúplných rodín, ktoré v 85% tvoria ženy a väčšina ktorých je viac vystavená hrozbe 
chudoby;

13. povzbudzuje členské štáty, aby podporili „minimálny garantovaný príjem“ a umožnili 
tak ženám žiť dôstojne a aby ženy mali prístup k ďalšiemu vzdelávaniu podľa potrieb 
trhu práce;

14. vyzýva členské štáty, aby implementovali predpisy zavádzajúce platené 
materské/rodičovské dovolenky po narodení dieťaťa na obdobie minimálne jedného 
roka a spravodlivo ich rozdelili, pričom by podporili právo na rodičovskú dovolenku pre 
ženy aj mužov;

15. povzbudzuje členské štáty, aby organizovali kampane na zvyšovanie povedomia 
o demografických otázkach, aby zabrzdili fenomén poklesu pôrodnosti medzi občanmi 
EÚ.


