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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:

1. zdůrazňuje, že do všech politik musí být systematicky začleňovány zásady rovnosti 
pohlaví a nediskriminace na základě rasy, pohlaví, věku, sexuální orientace či 
zdravotního postižení, a vyzývá k tomu, aby se veškeré iniciativy těmito otázkami 
zabývaly z jednotného hlediska;

2. zdůrazňuje, že by ženy měly být v samém středu budoucího evropského sociálního 
modelu a jeho součástí; poukazuje na to, že zajištění sociální ochrany, reforma 
důchodových systémů, která by zajistila, že ženy, které mají děti a nejsou přitom placeny, 
nebudou po odchodu do penze znevýhodněny, zlepšování pracovních práv a podmínek 
všech typů pracovníků a zvyšování míry zaměstnanosti v EU by mělo na ženy významný 
dopad;

3. zdůrazňuje, že je třeba podniknout opatření na podporu zaměstnanosti, kvality 
zaměstnání a sociálního začlenění žen a sladění pracovního a rodinného života; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podnikly konkrétní kroky k odstranění přetrvávajících rozdílů 
v platovém ohodnocení a zaměstnanosti mužů a žen;

4. odvolává se na Lisabonskou strategii a cíl stanovující, aby se trhu práce do roku 2010 
účastnilo 60 % žen, a na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o budoucnosti Lisabonské 
strategie s ohledem na rovnost pohlaví1

5. odvolává se rovněž na cestovní mapu k dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006–
2010 a žádá, aby ji členské státy realizovaly;

6. naléhá na přistupující a kandidátské země, aby následovaly příkladu stanoveného 
cestovní mapou a zajistily dodržování ženských práv a zlepšily přístup žen na trh práce a 
k opatřením sociálního zabezpečení; v této souvislosti se odvolává na své usnesení ze dne 
6. července 2005 o úloze žen v Turecku ve společenském, hospodářském a politickém 
životě2;

7. zdůrazňuje, že je třeba se konkrétně zabývat problémy, se kterými se setkávají ženy 
náležící k etnickým menšinám a přistěhovalcům.

  
1 přijaté texty , P6_TA(2006)0029.
2 přijaté texty , P6_TA(2005)0287.


