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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. berie na vedomie obnovenú sociálnu agendu, ktorú predložila Komisia a ktorá umožňuje 
postúpiť o krok dopredu, pričom prostredníctvom mobilizácie oblastí zamestnanosti, 
rovnosti príležitostí, vzdelávania, zdravotníctva a informačnej spoločnosti umožňuje 
cielenejšie a integrovanejšie pôsobenie sociálnych politík, a dúfa, že táto agenda prispeje 
k posilneniu rodovej rovnosti, vytvoreniu väčšieho počtu kvalitnejších pracovných 
príležitostí, a že podporí úsilie o vyriešenie problémov chudoby, diskriminácie 
a sociálneho vylúčenia;

2. domnieva sa, že európske záujmy a hodnoty, medzi ktorými figuruje aj rodová rovnosť, 
sa musia zohľadňovať pri prijímaní rozhodnutí na medzinárodnej úrovni;

3. domnieva sa, že sa musia dodržiavať zásady pružnosti a bezpečnosti v prospech sociálne 
znevýhodnených osôb, a to najmä vo vzťahu k ženám a starším ľuďom; na tento účel je 
potrebné prijať vyvážený prístup, ktorý by nielen venoval pozornosť záujmom 
pracujúcich žien, ale zároveň by sa zameral aj na podporu hospodárskeho rastu;

4. zdôrazňuje význam vzdelávania ako súčasti sociálnej politiky; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby mladí ľudia využívali výhody kvalitného vzdelania, čím by sa mohol odstrániť 
problém predčasného ukončenia školskej dochádzky; mladí ľudia, hlavne dievčatá 
a ženy, by navyše mali byť informovaní o možnostiach vzdelávania a odbornej prípravy, 
ktoré majú k dispozícii;

5. podporuje rozšírenie dialógu so sociálnymi partnermi, ktorý by viedol k zlepšeniu 
situácie v oblasti rodičovskej dovolenky; víta nové návrhy Komisie v súvislosti 
s materskou dovolenkou a právami samostatne zárobkovo činných osôb.
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