
PA\730303SK.doc PE409.368v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2008/2098(INI)

19.6.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k Európskemu akčnému plánu pracovnej mobility (2007 – 2010)
(2008/2098(INI))

Spravodajkyňa: Marusya Ivanova Lyubcheva



PE409.368v01-00 2/3 PA\730303SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\730303SK.doc 3/3 PE409.368v01-00

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:

- so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 
2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, 
odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky1,

A. keďže mobilita pracovníkov je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov Lisabonskej 
stratégie, ale naďalej zostáva nízka, a to aj u žien,

B. keďže dynamický pracovný trh stavia pracovníkov a predovšetkým ženy s deťmi pred 
ťažké výzvy, pretože ich núti robiť kompromisy medzi pracovným a rodinným životom,

C. keďže nedostatočné prispôsobenie systémov sociálneho zabezpečenia v členských štátoch 
spôsobuje ženám problémy, pokiaľ ide o tehotenstvo, výchovu detí, lepšie pracovné 
príležitosti atď.,

1. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila osobitné potreby mobilných pracovníčok všetkých 
vekových kategórií a zahrnula konkrétne kroky na uspokojenie týchto potrieb do štyroch 
oblastí pôsobnosti Európskeho akčného plánu pracovnej mobility;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala rodový rozmer pracovnej mobility a odporučila 
pružné nástroje na prekonanie zostávajúcich prekážok, ktorým musia ženy čeliť;

3. navrhuje Komisii, aby medzi mladými dievčatami a ženami zorganizovala informačné 
kampane o možnostiach pracovnej mobility s cieľom uľahčiť ich prispôsobovanie sa 
dynamickému pracovnému trhu;

4. vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby zohľadňovali a odstraňovali prekážky 
pracovnej mobility u žien a aby pritom zabezpečili: spravodlivý prístup ku 
kvalifikovaným pracovným miestam a najvyšším pozíciám, rovnaké mzdové 
ohodnotenie, pružný pracovný čas, adekvátnu zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o 
deti, kvalitné vzdelávacie zariadenia pre deti, prenosnosť nároku na dôchodok, 
odstránenie rodových stereotypov atď.;

5. odporúča členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom, aby aktívne podporovali 
osobitné programy zamerané na zamestnanosť, odbornú prípravu, vzdelávanie, diaľkové 
štúdium a jazyky s cieľom vytvoriť pracovný trh priaznivejší pre ženy a umožniť zladenie 
pracovného a rodinného života;

6. oceňuje návrh Komisie posilniť kapacitu siete TRESS a zvýšiť rozsah a kvalitu siete 
EURES zapojením žien ako osobitnej kategórie pracovníkov.

                                               
1 Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15.
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