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NÁVRHY

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

A. keďže Komisia vo svojej správe na rok 2008 o rovnosti žien a mužov (KOM(2008)0010)1

uvádza, že kým podiel žien na zamestnanosti neustále narastá, naďalej existujú značné 
problémy, pokiaľ ide o kvalitu zamestnania žien, a to najmä pretrvávajúci rozdiel medzi 
platmi žien a mužov, pokračujúca horizontálna a vertikálna segregácia na pracovnom trhu, 
roztrieštená profesionálna kariéra žien a ťažkosti pri zlaďovaní pracovného a rodinného 
života, čo sú faktory, z ktorých každý bráni rovnosti počas produktívnej časti života a po 
nej, 

B. keďže európska stratégia zamestnanosti ani pilier zahŕňajúci oblasť rovnakých príležitostí 
neposkytuje žiadne konkrétne usmernenia k rodovej problematike, 

C. keďže v dôsledku toho z porovnávacej štúdie 27 členských štátov a 3 štátov EZVO z roku 
2007 vyplýva, že rodové hľadisko v politikách zamestnanosti do značnej miery chýba,  

D. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva očakávania lepšieho zladenia pracovného a súkromného 
života žien a mužov; keďže nie všetky členské štáty splnia barcelonské ciele do roku 2010; 
keďže zariadenia starostlivosti o závislých členov rodiny iných ako deti zatiaľ nie sú 
začlenené do politických stratégií,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili začleňovanie rodového hľadiska do všetkých 
politík zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia, najmä do stratégie flexiistoty;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby vytvorili nástroje, ktoré zabezpečia, že vysoká 
kvalifikácia žien povedie k lepším pracovným miestam; 

3. pripomína svoje uznesenie z 9. mája 2004 o práci, rodinnom a súkromnom živote2, v ktorom 
žiadal Komisiu, aby navrhla rámcovú smernicu o zladení pracovného, rodinného a 
súkromného života, ktorá by okrem iného mala umožniť zavedenie doplnkových 
mechanizmov uľahčujúcich ženám a mužom podieľanie sa rovnakou mierou na starostlivosti 
o závislých členov rodiny;

4. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov pri vytváraní modernej pracovnej organizácie a členských 
štátov pri poskytovaní prístupných a cenovo dostupných kvalitných služieb v záujme 
lepšieho zladenia pracovného a rodinného života;

5. vyzýva členské štáty, aby sa snažili dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej nezávislosti žien a 
mužov;

6. vyzýva členské štáty, aby zaviedli mechanizmy na zaručenie spravodlivého 
zaobchádzania so ženami a mužmi v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia.

                                               
1  Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Rovnosť žien a mužov – 2008.
2 Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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