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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 podľa štatistických údajov pochádzajúcich zo zdrojov OECD obyvateľstvo krajín 
OECD starne a zatiaľ čo v súčasnosti pripadá na 100 pracujúcich 38 dôchodcov, pri 
nezmenenej politike zamestnanosti by sa tento pomer mohol v roku 2050 zhoršiť až na 70 
dôchodcov pripadajúcich na stovku zamestnancov,

B. keďže v správe Populačného fondu za rok 2005 sa okrem iného hovorí, že „úsilie 
o odstránenie chudoby v celosvetovom meradle nebude úspešné, pokiaľ nebudú urýchlene 
prijaté opatrenia proti nerovným podmienkam na základe pohlavia, proti diskriminácii 
žien a dievčat a proti násiliu voči nim“,

C. keďže v štátoch Európskej únie rastie percento ľudí ohrozených sociálnym vylúčením 
a percento rizikových skupín, ktorých podmienky pre začlenenie do spoločnosti sú vo 
všeobecnosti horšie ako podmienky iných skupín obyvateľstva,

1. odporúča, aby bola k siedmim sociálnym prioritám priradená priorita účinného riešenia 
rodovej otázky, a tým bolo sedem sociálnych priorít rozšírených na osem;

2. navrhuje, aby sa venovala zvýšená pozornosť vyhodnocovaniu informácií a štatistikám, 
ktoré bude získavať novovzniknutý inštitút pre rovnosť pohlaví;

3. súhlasí s dôrazom, ktorý sa kladie na odstránenie chudoby detí, ale zároveň upozorňuje na 
to, že situácia detí je úzko spojená s riešením otázky rovnakých príležitostí, čo má vplyv 
na ďalší vývoj rodiny ako inštitúcie;

4. upozorňuje na skutočnosť, že podľa zdrojov Eurostatu sa v Európskej únii rodí až tretina 
detí mimo inštitúcie manželstva a toto číslo z roka na rok rastie. Tento trend svedčí 
o potrebe hľadať účinné mechanizmy napomáhajúce fungovaniu rodiny ako inštitúcie, a to 
aj so zameraním na možné alternatívy jej budúceho vývoja;

5. upozorňuje, že predlžujúci sa vek ľudského života môže znamenať len predĺženie staroby, 
pokiaľ ho nebudú sprevádzať pozitívne zmeny v životnom štýle, pracovnom rytme, 
zdravotníctve, vo výžive a vzdelávaní. Tieto zmeny musia byť dostupné čo najvyššiemu 
percentu obyvateľstva a všetkým vekovým a sociálnym skupinám;

6. odporúča, aby dôchodkové systémy obsahovali nielen široké rozpätie foriem sociálneho 
poistenia a pripoistenia (daného zákonom aj súkromného), ale aby počítali aj so širokou 
variabilitou uznávaného dôchodkového veku, a to podľa pohlavia, typu profesie a u žien 
aj podľa počtu detí;

7. upozorňuje na to, že aktívna sociálna politika a udržanie sociálneho štátu patrí medzi 
piliere a základné princípy EÚ. Tieto princípy sú však zároveň drahé a ich financovanie 
znevýhodňuje EÚ v podmienkach súčasného globalizujúceho sa sveta, najmä 
v hospodárskej súťaži s ďalšími veľkými svetovými ekonomikami. Aj napriek tomu treba 
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na týchto princípoch EÚ dôsledne trvať;

8. navrhuje prehĺbiť otázky súvisiace so sociálnym začlenením predovšetkým tých 
prisťahovalcov, ktorí pochádzajú z kultúrne odlišných oblastí sveta a ich kultúrne hodnoty 
a tradície nemusia v niektorých ohľadoch zodpovedať chápaniu prijímanému v štátoch 
EÚ. V dôsledku týchto rozdielov môžu vznikať trecie plochy a nedorozumenia, ktoré 
sťažujú sociálne začlenenie práve týchto skupín obyvateľstva, čo sa, ako vidíme na
niektorých aktuálnych udalostiach v Európe, prejavuje najmä u mladej generácie.


