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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že zásady rodovej rovnosti a nediskriminácie na základe rasy, rodového 
hľadiska, veku, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia sa musia systematicky 
začleňovať do všetkých politík a žiada, aby sa vo všetkých iniciatívach pristupovalo k 
týmto otázkam z integrovaného hľadiska;

2. zdôrazňuje, že budúci európsky sociálny model a jeho jednotlivé prvky by sa mali 
sústrediť na otázku žien; poukazuje na to, že zabezpečenie sociálnej ochrany, reforma 
dôchodkových systémov s cieľom zabezpečiť, aby tí, ktorí vykonávajú neplatenú 
reproduktívnu činnosť neboli preto znevýhodnení v dôchodku, zdokonalenie 
zamestnaneckých práv a podmienok pre všetky kategórie pracovníkov a zvyšovanie 
miery zamestnanosti v EÚ by mali významný dosah na ženy;

3. zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia na podporu zamestnanosti, kvality zamestnanosti, 
začleňovania žien do spoločnosti a súladu pracovného a rodinného života; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vykonali konkrétne opatrenia na odstránenie pretrvávajúcich 
rodových rozdielov v platoch a v zamestnaní;

4. odkazuje na lisabonskú stratégiu a cieľ dosiahnuť 60 % účasť žien na pracovnom trhu do 
roku 2010 a na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o budúcnosti lisabonskej stratégie s 
ohľadom na rodovú rovnosť1;

5. odkazuje tiež na cestovnú mapu pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie 2006 –
2010 a žiada jej vykonávanie členskými štátmi;

6. naliehavo žiada prístupové a kandidátske krajiny, aby nasledovali príklad, ktorý uviedla 
cestovná mapa a zabezpečili dodržiavanie práv žien a zlepšili pristúp žien na trh práce a 
opatrenia sociálneho zabezpečenia; v tomto ohľade odkazuje na svoje uznesenie zo 6. 
júla 2005 o úlohe žien v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku2;

7. zdôrazňuje potrebu osobitne riešiť problémy, ktorým čelia ženy z etnických menšín a 
prisťahovalkyne.

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


