
AD\1174850CS.docx PE630.469v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2018/2120(INI)

24.1.2019

STANOVISKO

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko 
zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Zpravodajka: Pina Picierno



PE630.469v02-00 2/7 AD\1174850CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1174850CS.docx 3/7 PE630.469v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že zásada rovnosti mezi muži a ženami je jednou z hlavních hodnot 
Evropské unie, která je zakotvena v článcích 8 a 19 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v nichž je stanovena povinnost odstraňovat nerovnosti, prosazovat rovnost mužů a 
žen, bojovat proti diskriminaci založené na pohlaví a zajistit začleňování genderového 
hlediska do veškerých opatření a veškeré činnosti EU;

B. vzhledem k tomu, že přetrvávající rozdíly mezi muži a ženami v EU, jako je mimo jiné 
např. 11,6% rozdíl v zaměstnanosti1, 16,2% rozdíl v odměňování2 a 37,2% rozdíl ve 
výši důchodu3, nejenže jsou nespravedlivé, ale že se v jejich důsledku dostávají ženy do 
rizikové nebo nejisté situace, jako je chudoba či sociální vyloučení; vzhledem k tomu, 
že je naléhavě nutné usilovat o odstranění těchto rozdílů, neboť zůstávají jednou z 
hlavních překážek dosažení rovnosti žen a mužů a představují nepřijatelnou formu 
diskriminace na základě pohlaví;

C. vzhledem k tomu, že je obzvláště důležité odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a 
mužů, jenž v současnosti činí v průměru v EU takřka 40 % a který je taktéž důsledkem 
akumulace nerovností během života žen, jakož i období jejich nepřítomnosti na trhu 
práce; vzhledem k tomu, že k řešení problému přičítání menších částek k nárokům na 
důchod žen lze přijmout účinná opatření na vhodném základě uznání jejich pečovatelské 
činnosti;

D. vzhledem k tomu, že kvalita pečovatelských služeb se v jednotlivých členských státech 
a mezi nimi značně liší, stejně jako mezi soukromými a veřejnými zařízeními, mezi 
venkovskými a městskými oblastmi a různými věkovými skupinami; vzhledem, že na 
ženy mají negativní dopad škrty ve veřejných službách, mj. v oblasti zdravotnictví, 
vzdělávání a bydlení, kdy jsou ženy postiženy jednak přímo jako uživatelky těchto 
služeb a zaměstnankyně, a jednak nepřímo tím, že podporují rodinné příslušníky, kteří 
jsou závislí na klíčových veřejných službách;

E. vzhledem k tomu, že rovnost mezi muži a ženami byla posílena větším množstvím žen v 
rozhodovacích pozicích;

F. vzhledem k tomu, že je u žen pravděpodobnější, že přeruší svou kariéru z důvodu své 
úlohy v životě rodiny, a k tomu, že ženy častěji přestávají pracovat, aby pečovaly o dítě 
či nemocného rodinného příslušníka; vzhledem k tomu, že tato úloha žen jim může 
brzdit kariéru; vzhledem k současným jednáním o zavedení rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem;

G. vzhledem k tomu, že by evropský semestr měl přispět k dokončení evropského pilíře 
sociálních práv s cílem zajistit rovné zacházení a rovné příležitosti pro ženy a muže a 

                                               
1 Evropský institut pro rovnost žen a mužů, databáze statistických údajů o ženách a mužích.
2 Boll, C. a Lagemann, A., „Gender pay gap in EU countries based on SES (2014)“, Lucembursko: Evropská 
komise, 2018.
3 Evropská komise, Zpráva o přiměřenosti důchodů z roku 2018.
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zároveň uznat právo žen a mužů na stejnou odměnu za stejnou práci a právo na přístup 
ke kvalitní a dostupné zdravotní péči;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily větší využívání genderové perspektivy 
při vypracovávání doporučení pro jednotlivé členské státy, programů stability, 
konvergenčních programů a národních programů reforem tím, že zavedou kvalitativní 
cíle a opatření, které by řešily otázku přetrvávajících rozdílů mezi muži a ženami, a aby 
systematicky uplatňovaly zásadu sestavování rozpočtu se zohledněním rovnosti pohlaví;

2. vyzývá členské státy, aby ve svých národních programech reforem stanovily konkrétní 
kvantitativní cíle týkající se zaměstnanosti žen obecně společně se zvláštními 
opatřeními zaměřenými na skupiny žen s velmi nízkou mírou zaměstnanosti, jako jsou 
mladé ženy, starší ženy, migrantky, ženy se zdravotním postižením, svobodné matky a 
romské ženy;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby do strategie  pro rok 2020 začlenily pilíř rovnosti žen a 
mužů a zastřešující cíl týkající se této oblasti;

4. vyzývá Komisi, aby ukazatele rovnosti žen a mužů začlenila mezi nástroje evropského 
semestru ke sledování pokroku při dosahování cílů v oblasti zaměstnanosti a v sociální 
oblasti;

5. zdůrazňuje, že nezaměstnanost, chudoba a sociální vyvolává znepokojení, zejména u 
žen; zdůrazňuje tudíž, že je důležité zajistit, aby se proces evropského semestru i nadále 
zaměřoval na dosahování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a 
na větší koordinaci vnitrostátních a evropských politik s cílem vytvořit v EU kvalitnější 
pracovní místa, čímž by se řešily rozdíly mezi ženami a muži v oblasti nezaměstnanosti, 
platů a důchodů;

6. je znepokojen tím, že pracovní trh je v celé EU vertikálně a horizontálně oddělen, že 
mezi ženami a muži existují rozdíly v odměňování a ve výši důchodů a že jen málo žen 
je zapojeno do rozhodování; zdůrazňuje, že míra zaměstnanosti žen je stále nižší než u 
mužů; zdůrazňuje dále, že tento rozdíl v míře zaměstnanosti je ještě znatelnější u matek 
a žen s odpovědností za péči;

7. opakovaně vyzývá Komisi, aby s cílem usnadnit návrat žen na pracovní trh a zajistit 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem podporovala členské státy při větším 
využívání strukturálních fondů při investicích do struktury a služeb veřejné péče o děti 
a starší a další závislé osoby;

8. vybízí členské státy, aby určily účinné modely financování včetně cíleného financování, 
které zajistí rovnováhu mezi veřejným a soukromým financováním a budou rovněž 
uzpůsobeny vnitrostátním a místním okolnostem;

9. požaduje, aby byl evropský semestr plně v souladu s evropským pilířem sociálních 
práv, a poukazuje přitom na význam rovného zacházení a rovných příležitostí pro ženy 
a muže, na právo na stejnou odměnu za rovnocennou práci a na právo na kvalitní,
cenově dostupné služby v oblasti péče;

10. zdůrazňuje význam celoživotního učení i pro ženy, neboť jim nabízí příležitost k 



AD\1174850CS.docx 5/7 PE630.469v02-00

CS

rekvalifikaci na neustále se měnícím trhu práce; vyzývá k větší podpoře digitálních 
témat a témat souvisejících s IKT, která mohou pomoci dívkám s řešením stereotypů, 
které existují ve vzdělávání, a překlenování rozdílů mezi ženami a muži v míře 
zaměstnanosti a ve výši důchodů;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby monitorovaly účast žen na trhu práce; dále vyzývá 
členské státy, aby prolomily patovou situaci v souvislosti se směrnicí o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech;

12. vyzývá členské státy a Komisi, aby odstranily veškerá omezení zapojení žen na trhu 
práce, veškerou genderovou předpojatost v oblasti daní a další pobídky, které udržují 
nerovné úlohy žen a mužů;

13. vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dosud provedených strukturálních reforem z 
hlediska jejich dopadu na rovnost mezi muži a ženami;

14. zdůrazňuje, že je důležité monitorovat procento celkového počtu obyvatel, o nichž se 
má za to, že jsou osoby, které ve věku 15 až 24 let nejsou zaměstnané ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, jakož i další pomocné ukazatele a zaměřit se 
zejména na mladé ženy a dívky, neboť mezi oběma pohlavími existuje velký rozdíl, 
pokud jde o podíl mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy; 

15. žádá zavedení politik na podporu podnikání žen, jež jim umožní přístup k financování a 
podnikatelským příležitostem tím, že jim poskytnou na míru připravenou odbornou 
přípravu a zavedou opatření směřující ke sladění pracovního a soukromého života;

16. vítá návrh Komise týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem coby 
vhodný způsob, jak podpořit zaměstnanost žen a zajistit, aby míra zaměstnanosti žen 
byla vyváženější; vyzývá členské státy ke zlepšení rovnosti žen a mužů v příslušných 
odvětvích a podnicích se zvláštním důrazem na ženy se zdravotním postižením, neboť 
ty jsou o na trhu práce obzvláště zranitelné.
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