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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že rovnost pohlaví díky zvýšení sociálního a hospodářského blahobytu 

prospívá nejen ženám, ale také hospodářství a společnosti jako celku; vzhledem k tomu, 

že cíl zajistit rovnost mezi muži a ženami se datuje již od Římské smlouvy z roku 1957; 

B. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen je zpravidla nižší než míra zaměstnanosti 

mužů: v roce 2014 činila míra zaměstnanosti mužů v EU-28 70,1 % oproti 59,6 % 

v případě žen1; vzhledem k tomu, že podle Komise vydělávaly ženy v roce 2015 za 

hodinu práce stále o 16 % méně než muži za tutéž práci; vzhledem k tomu, že v důsledku 

rozdílů v odměňování mají ženy ve srovnání s muži nižší důchod, což způsobuje větší 

pravděpodobnost, že se ženy po odchodu do důchodu ocitnou v chudobě – důchod žen je 

v celé EU v průměru o 39 % nižší než důchod mužů; vzhledem k tomu, že odvětví IKT se 

vyznačuje vertikální i horizontální segregací, která je výraznější než v řadě jiných odvětví, 

kdy většina žen (54 %) zastává hůře placená pracovní místa s nižší kvalifikací, a 

viditelným nepoměrem mezi odbornou kvalifikací žen a jejich postavením v odvětví IKT; 

C. vzhledem k tomu, že k této situaci, kdy jsou chudobou postiženy nebo ohroženy zejména 

ženy, přispívají genderové rozdíly v zaměstnanosti, odměňování a tím i důchodech, 

nadměrné zastoupení žen v nejistých zaměstnáních2 a nedobrovolná práce na částečný 

úvazek či přerušení pracovní kariéry žen z důvodu péče o děti nebo jiného člena rodiny; 

vzhledem k tomu, že rodiny s jedním rodičem, zejména rodiny, v jejichž čele stojí matka 

samoživitelka, jsou více ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením (49,8 % v 

porovnání s 25,2 % běžných domácností s vyživovanými dětmi, ačkoli podle statistiky EU 

v oblasti příjmů a životních podmínek existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi)3; 

vzhledem k tomu, že chudoba rodičů vede k chudobě dětí a má závažný dopad na jejich 

pozdější život; vzhledem k tomu, že zvýšení účasti žen na trhu práce může pomoci řešit 

jejich vyšší riziko chudoby a sociálního vyloučení; 

D. vzhledem k tomu, že vedení více žen k tomu, aby vstoupily na trh práce a zůstaly tam, 

může rovněž pomoci vyvážit následky snižujícího se počtu obyvatel v produktivním věku, 

které se předpokládají ve většině členských států EU, neboť tak dojde ke zlepšení nabídky 

práce, a vzhledem k tomu, že by to pomohlo snížit zátěž veřejných financí a systémů 

sociální ochrany, lépe využít schopnosti a dovednosti žen a zvýšit růstový potenciál a 

konkurenceschopnost; 

1. domnívá se, že je třeba vést muže k tomu, aby podporovali rovnost žen a mužů ve všech 

oblastech a na všech úrovních trhu práce, a aby se otázkou rovnosti zabývali; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. duben 2012. Study on Precarious Work 

and Social Rights 2012 (Studie o nejisté práci a sociálních právech z roku 2012). Vypracovaná pro Evropskou 

komisi. 

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. října 2010 o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních 

podmínek (Úř. věst. C 70E, 8.3.2012, s. 1). 
3 Save the Children, „Dětská chudoba a sociální vyloučení v Evropě“, Brusel 2014, s. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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2. vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly opatření pro boj proti všem formám 

vícenásobné diskriminace na základě pohlaví, zajistily uplatňování zásady nediskriminace 

a rovnosti na trhu práce a v přístupu k zaměstnání, zejména aby přijaly opatření sociální 

ochrany, která by zajistila, aby plat žen a jejich nárok na sociální zabezpečení, včetně 

důchodů, byl shodný s nároky mužů, kteří mají stejné nebo podobné zkušenosti a 

vykonávají stejnou práci či práci stejné hodnoty; 

3. vyzývá k řádnému provedení směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí 

a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání a k jejímu 

přezkumu, tak aby byl stanoven povinný požadavek na podniky vypracovat opatření či 

plány pro rovné podmínky žen a mužů, včetně opatření k odstranění segregace, vytvoření 

mzdových systémů a opatření na podporu profesní dráhy žen; 

4. konstatuje, že ženy, které trpí zdravotním postižením nebo zůstávají v domácnosti, aby 

pečovaly o rodinné příslušníky, jsou nepřiměřeně vystavené riziku chudoby; 

5. zdůrazňuje, že trvalým problémem, který je třeba řešit, není pouze přímá diskriminace, ale 

rovněž přetrvávající tradiční výklad mužství a ženství v různých odvětvích a profesích na 

trhu práce, jež tvoří základ nerovných mocenských vztahů a struktur mezi ženami a muži 

a posiluje je; 

6. zdůrazňuje, že diskriminace na trhu práce je jednou z hlavních příčin nerovnosti pohlaví 

ve společnosti jako celku a že rovné příležitosti v pracovním životě a ekonomická 

nezávislost žen mají rozhodující význam pro rovnost žen a mužů v jiných oblastech; 

vyzývá proto Komisi a členské státy, aby předložily rozhodná opatření proti diskriminaci 

pohlaví na trhu práce, jež budou zahrnovat různé aspekty jako nábor pracovníků, 

odměňování, sociální dávky a důchody; dále zdůrazňuje, že je při řešení diskriminace 

důležité zohlednit vícenásobné a průřezové formy diskriminace, která zasahuje ženy se 

zdravotním postižením, migrantky a ženy z národnostních menšin, romské ženy, starší 

ženy, svobodné matky a osoby LGBTIQ; 

7. je přesvědčen, že k překonání nerovnosti mezi pohlavími v oblasti odměňování je třeba 

posílit účast žen na trhu práce, posílit transparentnost mzdových systémů (včetně údajů 

členěných podle sektoru) a provádět doporučení Komise v oblasti transparentnosti mezd, 

zavést genderově neutrální popisy práce a klasifikaci, obrátit důkazní břemeno při 

stížnostech na genderovou diskriminaci na pracovišti, dodržovat zásady rovných 

příležitostí pro muže i ženy a posílit příslušné právní předpisy EU a rovněž přestat 

odlišovat pracovní sílu na základě pohlaví a klást velký důraz na politiky, které podporují 

sladění profesního a rodinného života; 

8. poukazuje na to, že v odměňování a kariérním rozvoji žen a mužů pracujících v odvětví 

IKT přetrvávají rozdíly; zdůrazňuje, že je zpochybňována zásada stejné odměny za 

stejnou práci na stejném pracovišti, ačkoli představuje jeden ze základních pilířů sociální 

spravedlnosti na trhu práce, a měla by proto být chráněna nade vše ostatní; znovu opakuje, 

že by nemělo být možné, aby se v digitální ekonomice zakořeňovaly nerovnosti, pokud 

jde o stejné odměňování a kariérní rozvoj; zdůrazňuje, že větší zapojení žen do trhu práce 

a související investice do politiky sociálního začleňování pomohou snížit rozdíly ve výši 

odměňování žen a mužů; podtrhuje význam kolektivního vyjednávání na trhu digitální 

ekonomiky pro zajištění kvalitních a jistých pracovních míst v éře digitalizace; 
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9. domnívá se, že rozdíl ve výši důchodů žen a mužů, který činí 39 %1 a je v EU 

rozhodujícím faktorem vypovídajícím o ohrožení žen chudobou, je třeba řešit tak, že bude 

přijata široká škála komplexních nástrojů;  konstatuje, že v důsledku rozdílů v 

odměňování žen a mužů, nejisté a špatně nucené práce, poskytování neplacené péče a z 

důvodu dlouhodobého vyloučení z trhu práce během svého života se ženy snaží 

nahromadit dostatečné příspěvky v rámci soukromých i veřejných důchodových systémů; 

zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti nepřímé diskriminaci v systémech důchodového 

zabezpečení, a to nejen v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění, ale také v 

postupech zákonných systémů důchodového pojištění; vyzývá členské státy, aby zavedly 

započitatelnou dobu péče coby období, kdy vzniká nárok na důchod, a to jak ženám, tak 

mužům, s cílem zajistit, aby ti, kdo na čas opustí zaměstnání za účelem poskytování 

neformální, neplacené péče o závislou osobu či rodinného příslušníka, nebyli z tohoto 

důvodu znevýhodňováni a aby doba, kterou člověk stráví jako pečovatel, byla započtena 

do způsobilosti pro důchod, neboť tak bude odrážet přínos, který tito pečovatelé neustále 

poskytují společnosti;  konstatuje v této souvislosti, že většinu péče v EU v současné době 

poskytují neoficiální, neplacení pečovatelé, a že se nicméně čím dál tím víc ocitají pod 

tlakem, vzhledem k demografickým změnám a narůstajícímu břemeni, jež tato péče 

představuje, a že 78 % veškerých pečovatelů tvoří ženy; 

10. konstatuje, že nejzranitelnější skupinu tvoří ženy v důchodu, které často žijí v chudobě 

nebo jim chudoba hrozí; vyzývá členské státy, aby k otázce snižování rozdílů mezi 

důchody žen a mužů přistupovaly jako k ekonomickému cíli; vyzývá členské státy, aby 

provedly reformu důchodových systémů s cílem zaručit za každých okolností patřičnou 

výši důchodů pro všechny s cílem odstranit rozdíly mezi důchody žen a mužů; domnívá 

se, že nástroje pro řešení rozdílů ve výši důchodů musí zahrnovat úpravu důchodových 

systémů, tak aby zaručovaly rovnost žen a mužů, úpravu vzdělávacích systémů, systémů 

plánování profesní kariéry a rodičovské dovolené a dalších služeb na podporu rodičovství; 

vyzývá členské státy, aby zvážily poskytování nároku na sdílený důchod v případě 

rozvodu a rozluky, v souladu se zásadou subsidiarity; konstatuje, že systémy 

zaměstnaneckých starobních důchodů čím dál tím více fungují na základě pojistných 

podmínek, což může vést k mnoha trhlinám, pokud jde o sociální ochranu2; zdůrazňuje, že 

Soudní dvůr Evropské unie jasně konstatoval, že systémy zaměstnaneckého penzijního 

pojištění mají být považovány za platbu, a tudíž se zásada rovného zacházení vztahuje i na 

ně; 

11. konstatuje, že ženy jsou mnohem častěji zaměstnávány v nejistých a špatně placených 

zaměstnáních a na základě nestandardních pracovních smluv; konstatuje, že dalším 

aspektem pracovní nejistoty je míra nedobrovolné práce na částečný pracovní úvazek, 

která přispívá k riziku chudoby a vzrostla z 16,7 % na 19,6 % veškerých pracovních míst; 

vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí v boji proti nehlášené práci, nejisté práci a 

zneužívání atypických pracovních smluv, mezi něž patří smlouvy na nulový počet hodin v 

některých členských státech; upozorňuje na vysoký počet případů nehlášené práce 

vykonávané ženami, což má negativní dopad na jejich příjmy a na úhradu sociálního 

zabezpečení a ochranu a nepříznivý vliv na úroveň HDP v EU; naléhavě vybízí členské 

státy, aby zvážily provedení doporučení MOP, jejichž záměrem je snížit rozsah nejisté 

                                                 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2015 o zprávě o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení 

Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (Přijaté texty, P8_TA(2015)0309). 
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
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práce1, jako je např. doporučení analyzovat a omezit okolnosti, za nichž lze využívat 

nejisté pracovní smlouvy, a omezit dobu, po niž mohou být pracovníci zaměstnáni na 

základě navazujících smluv tohoto typu a po jejichž vypršení jim musí být nabídnuta 

trvalá smlouva; 

12. zdůrazňuje fakt, že ačkoliv jsou ženy stále lépe kvalifikované a, pokud jde o úroveň 

dosaženého vzdělání, předstihují muže, jsou i nadále nedostatečně zastoupeny na trhu 

práce; zdůrazňuje proto, že je potřeba dalších kroků směrem ke komplexnímu začlenění 

konceptu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem do tvorby politiky, včetně 

pečovatelských zařízení, dovolených a pružné pracovní doby, jakož i systémů daní a 

dávek, které by neodrazovaly druhé pracující osoby v domácnosti od toho, aby pracovaly 

nebo pracovaly více; 

13. vyzývá Komisi, aby prolomila tzv. „skleněný strop“, který ženám brání v přístupu k 

řídícím a vedoucím pozicím; vyzývá proto k urychlenému přijetí směrnice o ženách ve 

správních orgánech, což je důležitý krok k jejich rovnému zastoupení ve veřejném i 

soukromém sektoru, a zdůrazňuje, že Komise je odpovědná za přijetí jakýchkoli opatření, 

která by pomohla překonat patovou situaci v Radě, pokud jde o právní předpisy EU 

týkající se transparentnosti a větší rovnosti mezi muži a ženami při náboru pracovníků do 

rozhodovacích funkcí; 

14. podtrhuje úlohu podnikání jako jednu z cest k ekonomické nezávislosti žen; naléhavě 

vyzývá členské státy, aby zvýšily dostupnost tzv. mikroúvěrů a informovanost o těchto 

možnostech, neboť je to jeden ze způsobů, jak získat finanční prostředky bez 

nepřiměřeného zadlužení (lichvy); 

15. zdůrazňuje, že skloubení pracovního a rodinného života je základním předpokladem 

dosažení rovnosti žen a mužů; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby bezodkladně 

předložily návrhy směrnice o mateřské dovolené a pečovatelské dovolené a posílily 

pracovní předpisy upravující otcovskou dovolenou; zdůrazňuje, že nedostatek cenově 

dostupné, přístupné a vysoce kvalitní péče a podpůrných služeb pro děti posiluje 

nerovnosti mezi pohlavími v oblasti zaměstnávání a mezd a s tím spojené nerovnosti, 

pokud se jedná o starobní důchod, a že se také jedná o jeden z faktorů způsobujících 

nepřiměřeně vysoký počet žen, které pracují v nejistém zaměstnání nebo jsou ohroženy 

chudobou; poukazuje na skutečnost, že taková je situace zejména v domácnostech rodičů-

samoživitelů, v jejichž čele jsou obvykle matky; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je zejména 

důležité splnit barcelonské cíle v oblasti péče o děti; upozorňuje, že tyto cíle byly původně 

stanoveny pro rok 2020 a že většina členských států tyto cíle stále ještě nesplnila; 

naléhavě žádá členské státy, aby zvýšily přítomnost žen na trhu práce prostřednictvím 

opatření, která zlepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zejména aby 

zohlednily obtížné situace v rodinách a zajistily nezbytný pokrok a přínos, pokud jde o 

přístup ke službám v oblasti péče o děti, například tím, že zvýší výdaje na poskytování 

služeb péče o děti a/nebo podpory učené domácnostem, že budou podněcovat 

zaměstnavatelské přídavky určené na náklady na péči o děti a že budou lépe využívat 

fondy EU a budou se inspirovat postupy, jež se osvědčily v jednotlivých členských 

státech; 

                                                 
1 Mezinárodní organizace práce (MOP), Policies and regulations to combat precarious employment („Politiky a 

předpisy na boj proti nejistému zaměstnávání“), 2011. 
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16. domnívá se, že dětská chudoba je spjata s chudobou žen, a vyzývá proto členské státy, aby 

uplatňovaly doporučení týkající se chudoby a dobrých životních podmínek dětí1 a 

používaly rámec pro sledování založený na ukazatelích, který je uveden v doporučení; 

17. vítá skutečnost, že Parlament rozhodl vyzvat Komisi a členské státy, aby vytvořily záruku 

pro děti zajišťující, že každé dítě postižené chudobou může mít přístup k bezplatné 

zdravotní péči, bezplatnému vzdělávání, bezplatné dětské péči, vhodnému bydlení a 

odpovídající stravě2; 

18. domnívá se, že úsporné politiky vedou k opětovné privatizaci péče, což jednak ztěžuje 

přístup k pečovatelským službám, a jednak významně zvyšuje zátěž, jež je na ženy 

kladena v oblasti péče o děti a péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením, 

neboť přesouvá odpovědnost za péči o tyto osoby ze společnosti na ženy; vyzývá členské 

státy, aby obnovily vysoce kvalitní a dostupné veřejné služby v oblasti péče o děti, osoby 

se zdravotním postižením a seniory; 

19. konstatuje, že nedostatek dostupné a vysoce kvalitních pečovatelských služeb a podpory v 

péči o osoby se zdravotním postižením, starší osoby a další závislé osoby jednak ztěžuje 

přístup k pečovatelským službám, a jednak významně zvyšuje zátěž, jež je na ženy 

kladena; konstatuje, že škrty ve výdajích na veřejné služby a sociální infrastrukturu mají 

nepřiměřený dopad na ženy, a tudíž nepříznivě ovlivňují účast žen na trhu práce a zvyšují 

tedy ohrožení žen chudobou a sociálním vyloučením;  vyzývá členské státy, aby zajistily 

poskytování vysoce kvalitních a dostupných veřejných služeb, včetně péče o děti, osoby 

se zdravotním postižením a o starší osoby, a to i tím, že zatraktivní zaměstnávání v 

odvětví zdravotních a sociálních služeb, tak aby bylo přitažlivé pro muže i ženy a 

především pak pro mladé lidi; 

20. podtrhuje klíčovou úlohu vysoce kvalitních veřejných služeb, zejména pro ženy, neboť ty 

jsou na takových službách více závislé; zdůrazňuje, že pro boj s chudobou je důležitý 

všeobecný přístup k vysoce kvalitním, cenově dostupným a vhodně umístěným veřejným 

službám, které jsou založeny na poptávce; 

21. zdůrazňuje, že proti domácímu násilí, zejména násilí na ženách, je nutné důsledně bojovat; 

konstatuje, že ekonomická nezávislost žen má pro jejich život klíčový význam a hraje 

rovněž klíčovou úlohu pro jejich schopnost vyprostit se ze situací domácího násilí a že 

ženám, které vyčerpaly svou placenou dovolenou, hrozí, že přijdou o své zaměstnání a 

svou ekonomickou nezávislost; poznamenává, že poté, co bylo nedávno v Austrálii a USA 

zavedeno placené volno v souvislosti s domácím násilím, byla řadě pracovníků zajištěna v 

zaměstnání ochrana, když řešili důsledky domácího násilí, například tím, že dotčeným 

osobám bylo umožněno vyšetřit si čas na lékařská vyšetření, jednání u soudu a jiné 

činnosti, kterými se v takových situacích musí zabývat; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby prošetřily proveditelnost a možné výsledky zavedení systému zvláštní placené 

dovolené pro oběti domácího násilí v případě, kdy chybějící placená dovolená ztěžuje 

obětem možnost zachovat si zaměstnání, a který by jim současně zajistil soukromí, aby 

zavedly další opatření ke zvýšení osvěty o problému domácího násilí a na pomoc obětem 

                                                 
1 Doporučení Evropské komise „Investice do dětí: východisko z bludného kruhu znevýhodnění“, Brusel, 20. 2. 

2013 C(2013) 0778. 
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2015 o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na 

dětskou chudobu (Přijaté texty, P8_TA(2015)0401). 
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takového násilí, aby podporovaly jejich větší informovanost a ochranu práv a hájily jejich 

ekonomickou nezávislost; 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu zlepšení vzdělávání a odborné přípravy 

zajistily využívání strukturálních a investičních fondů, zejména Evropského sociálního 

fondu a rovněž Evropského fondu pro strategické investice, a zlepšily tak přístup na trh 

práce a potíraly nezaměstnanost, chudobu a sociální vyloučení žen; zdůrazňuje, že 20% 

podíl ESF, který je určen na opatření sociálního začleňování a projekty sociální inovace 

by mohl být aktivněji využíván k podpoře iniciativ, jakými jsou malé místní projekty 

zaměřené na posílení postavení žen trpících chudobou a sociálním vyloučením; naléhavě 

žádá členské státy, aby vedly více informačních kampaní o možnostech účasti na 

projektech financovaných z prostředků EU; 

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby uplatňovaly sestavování rozpočtů s ohledem na 

rovnost pohlaví coby nástroj, který zajistí, aby rozpočtová rozhodnutí zohledňovala 

genderový rozměr a řešila diferencované dopady; 

24. vyzývá k tomu, aby ukazatele pro otázku chudoby žen a jejich sociálního vyloučení byly 

účinně vyvíjeny na základě ukazatelů vyvinutých v roce 20071; 

25. vyzývá členské státy ke spolupráci s nevládními organizacemi v boji proti chudobě, které 

úspěšně působí v oblastech postižených extrémní chudobou a mají cenné know-how v 

místních komunitách; vyzývá členské státy, aby podporovaly fungující spolupráci na 

místní úrovni; 

26. vyzývá členské státy a Komisi, aby do zajišťování rovnosti mezi muži a ženami zapojily 

sociální partnery (odbory a zaměstnavatele) a občanskou společnost, včetně orgánů 

odpovědných za rovnost mezi muži a ženami, s cílem podpořit rovné zacházení s oběma 

pohlavími; zdůrazňuje, že sociální dialog musí zahrnovat sledování a podporu rovnosti 

žen a mužů na pracovišti, včetně flexibilních pracovních možností, s cílem umožnit 

skloubení práce a soukromého života; zdůrazňuje význam kolektivních smluv v boji proti 

diskriminaci a v podpoře rovnosti žen a mužů na pracovišti, jakož i dalších nástrojů, jako 

jsou kodexy chování, výzkum nebo výměna zkušeností a osvědčená praxe v oblasti 

rovnosti mužů a žen. 

 

                                                 
1 Rada Evropské unie, zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele, „Přezkum provádění 

Pekingské akční platformy členskými státy a orgány EU – Ukazatele týkající se žen a chudoby“ – návrh závěrů 

Rady, prosinec 2007, 13947/07 ADD. 
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