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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

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

A. vzhledem k tomu, že rovnost je základní hodnotou EU a nezbytnou podmínkou pro 

dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a snižování chudoby, k nimž 

může výrazně přispět dodržování vnitrostátních právních předpisů v oblasti 

rovnoprávnosti žen a mužů a řádné provádění směrnic EU zaměřených na rovnoprávnost 

žen a mužů; 

B. vzhledem k tomu, že přístup žen na trh práce je faktorem podporujícím rozmanitost 

dovedností na trhu práce a jeho přímým důsledkem je dostupnost lepších zdrojů pro 

podniky, a tudíž i větší konkurenceschopnost, zaměstnanost a růst na vnitřním trhu; 

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou postiženy škrty ve veřejných službách, včetně 

zdravotnictví, vzdělávání a bydlení, a to přímo jako uživatelky a zaměstnankyně i nepřímo 

prostřednictvím rodinných příslušníků, jež podporují a kteří jsou závislí na klíčových 

veřejných službách; vzhledem k tomu, že snižování výdajů na zdravotnický personál 

zvýšil zátěž žen v oblasti péče v mnoha členských státech a že tyto ženy často pracují 

v podmínkách nejistoty a vykořisťování; 

D. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti a tudíž i míra růstu na vnitřním trhu EU částečně 

závisí na schopnosti mužů a žen dosáhnout dobré rovnováhy mezi pracovním a rodinným 

životem; 

E. vzhledem k tomu, že hospodářská krize a politiky v oblasti fiskální konsolidace neúměrně 

postihly ženy, a to zejména ženy z marginalizovaných komunit, mladé ženy a ženy trpící 

vícenásobnou diskriminací; 

F. vzhledem k tomu, že udržitelnost veřejných financí je jedním z cílů strategie Evropa 2020, 

a vzhledem k tomu, že investice členských států do vzdělávání obecně a konkrétně do 

vzdělávání mladých žen jsou nedílnou součástí jejich vnitrostátních rozpočtů; 

G. vzhledem k tomu, že pracovní trh a politiky v oblasti tvorby pracovních míst musí usilovat 

o vytvoření vysoce kvalitních pracovních míst v souladu s agendou důstojné práce 

Mezinárodní organizace práce; 

H. vzhledem k tomu, že dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti a sociálního vyloučení 

mladých lidí v EU v posledních letech vedou k ničení lidského kapitálu a neúměrně 

postihují ženy a dívky; vzhledem k tomu, že tyto dlouhodobé dopady hospodářské krize je 

třeba řešit se zohledněním rovnosti žen a mužů; 

I. vzhledem k tomu, že stávající hospodářská situace dokázala, že je zapotřebí užší 

koordinace makroekonomických a rozpočtových politik členských států, aby bylo možné 

dosáhnout integrovanější a vyváženější hospodářské unie; 

1. lituje toho, že strategie Evropa 2020 neobsahuje začleňování hlediska rovnosti žen a 

mužů, a vyzývá Komisi a Radu, aby do strategie zařadily pilíř zaměřený na rovnost žen a 
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mužů a zastřešující cíl v této oblasti; 

2. opakuje, že cíle spočívajícího v koordinaci hospodářských a fiskálních politik v členských 

státech lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou současně koordinovány politiky v oblasti 

rovnoprávnosti; 

3. vítá doporučení pro jednotlivé země, jejichž cílem je dosáhnout pokroku v oblasti rovnosti 

žen a mužů, vyzývá však k lepšímu začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do formulace 

doporučení pro jednotlivé země, zejména pokud jde o reformy trhu práce a snahu o 

rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem; vyzývá Komisi, aby zajistila, že členské 

státy zohlední doporučení evropského semestru pro jednotlivé země ohledně posilování 

zásady stejné odměny za stejnou práci pro muže i ženy prostřednictvím transparentnosti a 

zaměří se na řešení rozdílů v platech mezi muži a ženami; vyzývá také k tomu, aby do 

roční analýzy růstu byly začleněny specifické pokyny v oblasti politiky týkající se 

rovnosti žen a mužů ohledně snižování ostatních genderových nerovností; 

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby odstranily veškerá omezení pro ženy na trhu práce, 

zejména tím, že stanoví mechanismy, jako jsou příslušně dlouhé mateřské, otcovské a 

rodičovské dovolené standardizované v celé EU, jež ženám umožní dosáhnout dobré 

rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; 

5. opět vyzývá členské státy, aby do svých programů stability a konvergenčních programů a 

vnitrostátních programů reforem začlenily genderový rozměr tím, že stanoví kvalitativní 

cíle a opatření zaměřená na přetrvávající genderové rozdíly, jež mají často za následek, že 

se ženy v pozdějších obdobích svého života ocitnou pod hranicí chudoby, a aby 

systematicky uplatňovaly zásady sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví, 

s cílem přezkoumat stávající akční programy a politiky, jejich dopady na rozdělování 

zdrojů a jejich příspěvek k rovnosti žen a mužů; 

6. připomíná členským státům a Komisi, že překážky, které ženám brání v přístupu na trh 

práce, mají přímý dopad na potenciální návratnost investic členských států do vzdělávání; 

7. opět vyzývá Komisi, aby usnadnila sledování hlavních cílů v oblasti zaměstnanosti a 

snižování chudoby tím, že od členských států bude požadovat používání údajů 

rozdělených podle pohlaví, a aby definovala další genderově specifické ukazatele;  

8. zdůrazňuje, že členské státy by měly zvýšit míru účasti dětí a mladých dospělých ve 

vzdělávacím systému a měly by se více se zaměřovat na problém předčasného odchodu ze 

vzdělávání, zejména tím, že shromáždí informace o jeho hlavních důvodech s cílem 

přijmout a provést opatření k jeho prevenci; 

9. vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy v častějším využívání strukturálních fondů na 

investice do veřejných zařízení pro péči a služby pro děti, starší osoby a ostatní závislé 

osoby; připomíná neúměrný dopad, jaký mají nedostatečné investice do veřejných zařízení 

pro péči a služby na samoživitele, z nichž naprostou většinu tvoří ženy; 

10. zdůrazňuje, že je třeba dát přednost krokům, které budou řešit nezaměstnanost, chudobu 

a sociální vyloučení, jež postihují především ženy, a upřednostňovat udržitelnou 

zaměstnanost, kvalitní pracovní místa, investice a kvalitní veřejné služby, které zajistí 

sociální začlenění, zejména v oblasti vzdělávání, zdraví, péče o děti, péče o závislé osoby, 
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veřejné dopravy a sociálních služeb; 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby formulovaly a prováděly doporučení pro jednotlivé 

země, pokud jde o témata, jež se konkrétně dotýkají postavení žen na trzích práce, včetně 

mimo jiné:  

i) odstranění strukturálních překážek, jimž ženy čelí při vstupu do odvětví, v nichž dominují 

muži, a při postupu v těchto odvětvích, jako je věda, technologie, podnikání, finance a 

zelené hospodářství; 

ii) řešení rozdílů v odměňování mužů a žen a rozdílů mezi jejich důchody ve všech 

odvětvích; 

iii) úsilí o zvýšenou účast žen na hospodářském rozhodování ve všech odvětvích; 

iv) snahy o nezbytné posílení postavení žen a dívek prostřednictvím formálního a 

neformálního vzdělávání, zejména v oblasti vědy, technologie, strojírenství, matematiky, 

podnikání, ekonomických a obchodních studií, i potřeby lépe sladit nabízené a 

požadované dovednosti, zlepšit zařízení odborného a celoživotního vzdělávání pro ženy 

zaměstnané v různých odvětvích; 

12. připomíná, že finanční a hospodářská krize měla závažné dopady na demografické 

problémy, jimž Evropa čelí, včetně stárnoucí populace; konstatuje, že rozdíl v důchodech 

mezi muži a ženami v Evropě představuje 39 %; zdůrazňuje, že politiky v oblasti 

zaměstnanosti a struktura systémů sociálního zabezpečení mají hluboký dopad na 

schopnost žen platit penzijní příspěvky a že doporučení pro jednotlivé země by měla tuto 

skutečnost zohlednit; domnívá se, že je třeba přezkoumat dopady delšího produktivního 

věku na rovnost žen a mužů; 

13. vybízí odpovědné komisaře, aby s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví každoročně 

diskutovali o aspektech rovnosti pohlaví v roční analýze růstu; 

14. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise a členské státy posoudily dopad politik v oblasti 

strukturálních reforem na ženy v marginalizovaných komunitách, které trpí vícenásobnou 

diskriminací; vyzývá Komisi, aby doporučení pro jednotlivé země specificky formulovala 

tak, aby řešila překážky, jimž tyto ženy čelí; 

15. je hluboce znepokojen skutečností, že škrty ve financování ženských organizací, institucí 

a orgánů pro rovné zacházení vedly k ukončování a významnému omezování činnosti; 

16. vyzývá k začlenění specifických pokynů a postupů do evropského semestru, aby byly 

zajištěny odpovědnost, konzultace a dialog s vnitrostátními zúčastněnými stranami, 

organizacemi občanské společnosti a odbory; 

17. zdůrazňuje, že flexibilita trhu práce nesmí být na úkor sociální ochrany, jejíž součástí jsou 

minimální mzdy, práva na kolektivní vyjednávání, práva matek a otců a zachování 

bezpečných, kvalitních pracovních míst v souladu s agendou důstojné práce; zdůrazňuje 

důležitou úlohu zapojení občanské společnosti, sociálního dialogu, odborů a zastoupení 

zaměstnanců při formulaci a provádění politik v oblasti trhu práce; 
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18. vyjadřuje znepokojení nad tím, že deregulace a flexibilizace zaměstnaneckých vztahů 

v mnoha členských státech vede k porušování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 

včetně přímé a nepřímé diskriminace žen; 

19. navrhuje, aby byl do evropského semestru v budoucnu více zapojován Evropský institut 

pro rovnost žen a mužů; 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby se více snažily využít obnovu po hospodářské krizi 

jako příležitost k podpoře více sociálně a environmentálně udržitelného hospodářského 

modelu, mimo jiné prostřednictvím zrychlování tvorby zelených pracovních míst a 

podpory sociálních podniků a alternativních obchodních modelů, jako jsou vzájemné 

pojišťovny a družstva; 

21. zdůrazňuje skutečnost, že neúměrně vysoký podíl žen pracuje na částečný úvazek, na 

časově omezené smlouvy, na špatně placených pracovních místech a bez nahlášení a že 

tyto nejisté formy zaměstnávání se v posledních letech ještě rozšířily v důsledku 

úsporných opatření včetně deregulace trhu práce a reformy pracovních práv a postupů 

vyjednávání; je hluboce znepokojen tím, že se zvýšila chudoba pracujících. 
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