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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 podle statistických údajů pocházejících ze zdrojů OECD populace v 
zemích OECD stárne, a to tak, že v současné době připadá na 100 pracovníků 38 
důchodců, zatímco výhledově by se v roce 2050, při nezměněné politice zaměstnanosti, 
mohl tento poměr zhoršit až na 70 důchodců připadajících na stovku zaměstnanců,

B. vzhledem k tomu, že  letošní zpráva Populačního fondu mimo jiné říká, že "úsilí o 
překonání chudoby v celosvětovém měřítku nebude úspěšné, pokud nebudou urychleně 
přijata opatření proti nerovným podmínkám na základě pohlaví, proti diskriminaci žen a 
dívek a proti násilí vůči nim",

C. vzhledem k tomu, že v zemích Evropské unie přibývá procento lidí ohrožených sociální 
exkluzí a rizikových skupin, jejichž podmínky pro začlenění do společnosti jsou obecně 
horší než u jiných skupin obyvatelstva,

1. doporučuje, aby k sedmi sociálním prioritám byla přičleněna priorita účinného řešení 
genderové otázky, a tím bylo sedm sociálních priorit rozšířeno na osm;

2. navrhuje, aby byla věnována zvýšená pozornost vyhodnocování informací a statistikám, 
které bude získávat nově vzniklý Genderový institut;

3. souhlasí s důrazem, který je kladen na odstranění chudoby dětí,zároveň ale upozorňuje na 
to, že situace dětí je úzce spojena s řešením rovných příležitostí, což má vliv na další 
vývoj rodiny jako instituce;

4. upozorňuje na skutečnost, že podle zdrojů Eurostatu se v Evropské unii rodí již třetina dětí 
mimo instituci manželství a toto číslo rok od roku roste. Tento trend svědčí o potřebě 
hledat účinné mechanismy napomáhající fungování rodiny jako instituce, a to i se 
zaměřením na možné alternativy jejího budoucího vývoje;

5. upozorňuje, že prodlužující se věk lidského života může znamenat pouze prodloužení 
stáří, pokud nebude provázen pozitivními změnami v životním stylu, v pracovním rytmu, 
ve zdravotnictví, výživě i ve vzdělání. Tyto změny musí být dostupné co možná 
nejvyššímu procentu obyvatelstva a všem věkovým i sociálním skupinám;

6. doporučuje, aby penzijní systémy obsahovaly nejen široké rozpětí forem sociálního 
pojištění a připojištění (daného zákonem i privátního), ale aby počítaly také se širokou 
variabilitou uznávaného penzijního věku, a to podle pohlaví, typu profese a u žen i podle 
počtu dětí;

7. upozorňuje na to, že aktivní sociální politika a udržení sociálního státu patří mezi pilíře a 
základní principy EU. Tyto principy jsou však zároveň drahé a jejich financování 
znevýhodňuje EU v podmínkách současného globalizujícího se světa, zejména v 
hospodářské soutěži s dalšími velkými světovými ekonomikami. Přesto je třeba na těchto 
principech EU důsledně trvat;

8. navrhuje prohloubit otázky související se sociálním začleněním především u těch 
přistěhovalců, kteří pocházejí z kulturně odlišných oblastí světa a jejich kulturní hodnoty a 
tradice nemusí v některých ohledech odpovídat pojetí přijímanému v zemích EU. V 
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důsledku těchto rozdílů mohou vznikat třecí plochy a nedorozumění, která znesnadňují 
sociální začlenění právě těchto skupin obyvatelstva, což se, jak vidíme na některých 
aktuálních událostech v Evropě, projevuje zejména u mladé generace.


