
PA\684433SK.doc PE394.000v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2007/****(INI)

13.9.2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

na tému „K spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu 
počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality“
(2007/****(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kartika Tamara Liotard



PE394.000v01-00 2/3 PA\684433SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\684433SK.doc 3/3 PE394.000v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje termín „flexiistota“ (flexicurity) za zavádzajúci, pretože ponúka istotu len 
zamestnávateľom, zatiaľ čo zvyšuje neistotu zamestnancov, najmä žien; poznamenáva, že 
¾ nových pracovných miest, ktoré boli v EÚ vytvorené od roku 2000, sa obsadzujú 
ženami, a to väčšinou za neistých pracovných podmienok;

2. víta uznanie Komisie, že ženy sú na pracovnom trhu často outsidermi; poznamenáva, že 
sčasti je to i výsledok toho, že ženy väčšinou pracujú na základe zmluvy na dobu určitú; v 
tejto súvislosti konštatuje, že flexiistota zhorší pozíciu žien na pracovnom trhu;

3. konštatuje, že Komisia neraz zdôrazňovala význam dostatočných sociálnych podpôr a 
podpôr v nezamestnanosti, súčasne však chce obmedziť tieto podpory v záujme stimulácie 
účasti na pracovnom trhu; domnieva sa, že Komisia si protirečí a že to neúmerne zhorší už 
beztak nepríjemnú finančnú situáciu mnohých žien;

4. poukazuje na to, že pracovný tlak na ženy sa bude zvyšovať, keď sa budú musieť vo 
väčšej miere podieľať na pracovnom procese bez toho, aby sa pritom riešili rozdiely, 
pokiaľ ide o rozdelenie úloh v rodine, napríklad zabezpečením starostlivosti o deti;

5. vyjadruje podporu celoživotnému vzdelávaniu; upozorňuje však, že treba posilniť 
pracovné právo a sociálnu ochranu, aby sa ženy, ktoré musia kombinovať prácu so 
starostlivosťou o rodinu, mohli vzdelávať celý život;


	684433sk.doc

