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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje názor, že rodová  rovnosť je neoddeliteľnou súčasťou sociálnej politiky, ktorá 
je jednou z hlavných oblastí spadajúcich do pôsobnosti  „spoločnej právomoci“ 
vymedzenej v návrhu Zmluvy o ústave pre Európu, a je potrebné k nej pristupovať 
zodpovedajúcim spôsobom v rámci politík zamestnanosti členských štátov, ktoré majú 
priamy vplyv na produkčný potenciál EÚ;

2. domnieva sa, že konkurencieschopnosť priemyslu EÚ súvisí s demografickými výzvami, 
ktorým EÚ v súčasnosti čelí, a ktoré budú v blízkej budúcnosti ešte výraznejšie, v tejto 
súvislosti sa domnieva, že presadzovanie rodovej rovnosti a lepšej rovnováhy pracovného 
a súkromného života žien a mužov prispeje k zmierneniu negatívneho dosahu 
demografickej nevyváženosti;

3. upozorňuje na skutočnosť, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu je spravodlivá a 
podporuje produktivitu práce a súťaživosť priemyselných odvetví, ktoré sú vystavené 
medzinárodnej súťaži, a že vyriešenie rodovej otázky je spôsob, akým odmeniť úsilie a 
zvíťaziť nad rodovými stereotypmi na pracovisku;

4. vyzýva Komisiu, aby zadala štúdiu realizovateľnosti, v ktorej by bol preskúmaný 
eventuálny vplyv politiky EÚ, uplatňujúcej pozitívnu diskrimináciu v prospech 
zamestnanosti žien v súkromnom sektore, na prosperitu a na systémy dôchodkového 
zabezpečenia v členských štátoch;

5. podporuje každý projekt EÚ, ktorý Komisia posúdi ako vhodný, a ktorý by viedol k 
podpore a presadzovaniu podnikateľskej činnosti žien;

6. žiada Komisiu, aby priaznivo hodnotila názor sociálnych partnerov, ktorí sa domnievajú, 
že je potrebné vypracovať hodnotenie vplyvov každej prepracovanej alebo novej politiky 
EÚ v oblasti uplatňovania rodového hľadiska.


