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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. považuje flexikuritu za zavádějící koncepci, neboť poskytuje jistotu pouze 
zaměstnavatelům, zatímco u pracovníků, zejména žen, zvyšuje nejistotu; upozorňuje na 
to, že tři čtvrtiny nových pracovních pozic v EU, které vznikly po roce 2000, zastávají 
ženy, a to často za nejistých pracovních podmínek;

2.. vítá, že Komise uznala, že ženy mají často na trhu práce podřadné postavení; upozorňuje 
na to, že je to zčásti způsobeno skutečností, že s ženami jsou často uzavírány smlouvy na 
dobu určitou; domnívá se proto, že flexikurita zhorší postavení žen na trhu práce;

3. upozorňuje na to, že Komise na několika místech zdůrazňuje, jak je důležité, aby byly 
sociální dávky a dávky v nezaměstnanosti přiměřené, ale že má zároveň v úmyslu tyto 
dávky omezit, aby nezaměstnané pobídla k účasti na trhu práce; domnívá se, že si Komise 
odporuje a že tato situace povede k dalšímu nespravedlivému zhoršení již tak napjaté 
finanční situace mnoha žen;

4. upozorňuje na to, že při absenci opatření řešících nerovnosti v rodinných povinnostech, 
např. pomocí  zařízení péče o děti, se pracovní tlak na ženy zvýší, jestliže se budou muset 
intenzivněji zapojit do pracovního procesu;

5. vítá podporu celoživotního vzdělávání; upozorňuje však, že má-li být celoživotní 
vzdělávání umožněno i ženám, které musí skloubit svou práci s rodinnými povinnostmi, je 
třeba zpřísnit pracovní právo a sociální ochranu; 


