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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že v nejistých zaměstnáních pracují především ženy a že se ženy 
v EU i přes existující právní rámec stále setkávají s velkými rozdíly, pokud jde 
o pracovní příležitosti, kvalitu práce, příjem nutný k životu a stejné odměňování za 
stejnou práci a pokud jde o rovnocennou práci,

B. vzhledem k tomu, že nadměrné zastoupení žen s nejistým zaměstnáním přispívá 
významnou měrou k rozdílům v odměňování žen a mužů, které jsou stále stejně vysoké; 
vzhledem k tomu, že zlepšení kvality práce pro ženy tudíž sníží rozdíly v odměňování 
žen a mužů,

C. vzhledem k tomu, že EU i nadále usiluje o obecné zohledňování hlediska rovného 
postavení žen a mužů; vzhledem k tomu, že v rámci politik zaměstnanosti je třeba 
aktivně prosazovat rovné příležitosti pro ženy a muže,

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou za určitých podmínek vystaveny riziku nedůstojných 
pracovních podmínek, a proto jim v tomto ohledu musí být věnována zvláštní 
pozornost, a to zejména těhotným a kojícím ženám,

E. vzhledem k tomu, že globalizace a stávající hospodářská situace společně s technickým 
rozvojem mají za následek změny v pracovněprávních vztazích a náplni práce,

F. vzhledem k tomu, že ženy s nejistým zaměstnáním nejsou s velkou pravděpodobností 
o svých právech informovány a jsou ve větší míře vystaveny nebezpečí, že budou 
vyloučeny z právní ochrany nebo budou nezákonně propuštěny,

G. vzhledem k tomu, že by měl být zdůrazněn význam práva všech pracovníků, včetně žen 
s nejistým zaměstnáním, na odborné vzdělávání a přípravu,

H. vzhledem k tomu, že kvůli rostoucímu počtu žen s nejistým zaměstnáním se zvyšuje 
riziko chudoby, jemuž jsou ženy vystaveny,

1. vyzývá členské státy, aby ustanovení směrnice 2006/54/ ES prováděly efektivněji;

2. požaduje, aby na jednání Evropské rady bylo dosaženo dohody o hlavních směrech 
a konkrétních opatřeních s cílem zajistit v rámci strategie EU 2020 existující pracovní 
místa a vytvořit místa nová;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby naplánovaly a prováděly opatření, jež umožní 
dívkám a mladým ženám uspokojující vzdělávání a studium – je třeba podporovat 
zejména dívky a mladé ženy z přistěhovaleckých skupin; kromě toho zdůrazňuje, že je 
nutné, aby ženy po odchodu ze zaměstnání z důvodu narození dítěte aktivně pracovaly 
na svém návratu do zaměstnání;

4. vyzývá Komisi, aby pomocí nové strategie zaměstnanosti usilovala o začlenění žen 
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s nejistým zaměstnáním do systémů sociálního zabezpečení a ochrany zaměstnanosti 
bez ohledu na jejich pracovní postavení; považuje za nesmírně důležité, aby ženy 
s nejistým zaměstnáním a jejich rodiny byly pro případ nezaměstnanosti a mateřství 
materiálně zajištěny; vyzývá vlády členských států, aby zvýšily rozsah dávek 
a prodloužily dobu jejich poskytování, aby byla vytvořena adekvátní síť sociálního 
zabezpečení;

5. vyzývá Evropskou komisi, aby členské státy podporovala při vypracování kampaně za 
postupné převedení nejistého zaměstnání na regulérní zaměstnání; vyzývá Evropskou 
komisi, aby schválila program, v jehož rámci budou zaměstnavatelé poučeni 
o následcích a dopadech nejistých zaměstnání, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti;

6. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby přijaly opatření na snížení dvojího 
zatížení žen, které je jedním z důvodů nadměrného zastoupení žen s nejistým 
zaměstnáním; požaduje lepší slučitelnost profesního a soukromého života za regulérních 
pracovních podmínek, aby se omezila nejistá zaměstnání;

7. vyzývá členské státy, aby umožnily vytvoření sítě péče o dítě a zařízení péče o děti 
a plnily cíle, které byly v oblasti péče o dítě stanoveny v Barceloně s cílem nabídnout 
nějakou možnost pro případ, že z důvodu neexistence sítě péče o dítě a zařízení péče 
o děti není splněno přání pracovat na plný úvazek, aby byla umožněna práce na plný 
úvazek ženám, které se tak rozhodnou, a aby se zlepšila účast na pracovním trhu 
a zvýšila ekonomická nezávislost žen; vyzývá členské státy, aby překonávaly překážky, 
které ženám brání v tom, aby pracovaly tolik hodin, kolik chtějí, ať už se jedná o práci 
na částečný nebo plný úvazek; zdůrazňuje, jak je důležitý příjem, který zajišťuje životní 
minimum, a přístup ke všem dávkám sociálního zabezpečení, a to jak v případě práce na 
plný, tak i na částečný úvazek; zdůrazňuje nebezpečnost posledního vývoje, jehož 
výsledkem je, že nezajištěná práce zahnala v některých odvětvích do chudoby zejména 
ženy s malými dětmi;

8. vyzývá členské státy, aby dbaly na to, aby do důchodových plánů byly zahrnuty 
i pracovní síly pracující na částečný úvazek;

9. vyzývá členské státy, aby směrovaly právní předpisy v oblasti důchodů, daní, sociálního 
pojištění a sociálního a rodinného práva tak, aby umožňovaly ženám a mužům nezávislý 
život v manželství i mimo něj;

10. je toho názoru, že udržitelnost důchodových systémů, úvěrových nástrojů na 
svépomocné projekty a programy vytváření pracovních míst a objevování alternativních 
zdrojů příjmů mohou zlepšit nejisté pracovní podmínky žen;

11. opakovaně vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zdokonalily nástroje a právní 
rámec s cílem překonat rozdíly v odměňování žen a mužů;

12. zasazuje se o to, aby se běžná pracovní místa v budoucnu vytvářela v souladu se 
zásadami „důstojné práce“ a aby nebyla přeměněna na nejistá pracovní místa; požaduje, 
aby byly trhy práce za pomoci pracovních inspekcí lépe regulovány a aby byla
zredukována nejistá zaměstnání;
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13. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby vyvinuly strategie týkající se nejistého 
zaměstnání za účelem vyzdvižení důstojných a „zelených“ pracovních míst a zohlednění 
vyrovnaného zastoupení mužů a žen;

14. naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly jednoznačná opatření s cílem do roku 2020 
snížit v každém členském státě rozdíly v odměňovaní žen a mužů o 10 %, a tím snížit 
průměrné rozdíly v odměňování žen a mužů v EU, včetně rozdílných důchodů, jelikož 
toto snížení považuje za zásadní, pokud jde o zlepšení životní úrovně, boj proti chudobě 
a zvýšení hospodářského růstu;

15. vyzývá Komisi, členské státy a sociální partnery, aby usnadnili možnost zapojení do 
odborů, účast v radách zaměstnanců a uplatňování práva na spolurozhodování pro 
všechny kategorie pracovníků, bez ohledu na podmínky jejich zaměstnání, aby usnadnili 
přístup k informacím o právech pracovníků a odstranili překážky účasti v odborech; 
vyzývá sociální partnery, aby zajistili lepší zastoupení žen ve svých orgánech na všech 
úrovních; kromě toho vyzývá členské státy, aby nabízely dostupné poradenství ženám, 
kterým nelze poskytnout podporu od rady zaměstnanců, např. ženám zaměstnaným 
v soukromých hospodářstvích;

16. vyzývá Komisi, aby v souladu s výsledky dosaženými přímo na místě poskytla 
členským státům pokyny ohledně osvědčených postupů při boji proti přímé a nepřímé 
diskriminaci, při všeobecném zohledňování rovného postavení žen a mužů a při 
snižování počtu případů nejistého zaměstnání žen;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly právní předpisy, které upraví společenské 
a právní postavení sezónních pracovníků a zajistí jim sociální zabezpečení; v této 
souvislosti poukazuje na to, že sezónními pracovníky se rozumí pracovní síly, které 
uzavřely pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, přičemž doba, na 
kterou je smlouva uzavřena, nebo doba trvání smlouvy je zásadním způsobem ovlivněna 
sezónními faktory, jako např. počasím v daných ročních obdobích, úředními státními 
svátky nebo v zemědělství obdobím sklizně.
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