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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 chudoba rodičů často vede k chudobě dětí a má závažný dopad 
na jejich pozdější život,

B. vzhledem k tomu, že rozdíly v platech mezi muži a ženami činí v EU téměř 18 % 
a zásada rovného odměňování mužů a žen je jednou z hlavních zásad zakotvených 
v evropských smlouvách,

C. vzhledem k tomu, že mezi extrémní chudobou, obchodováním s lidmi, naváděním 
k prostituci a všemi ostatními druhy vykořisťování existuje úzká souvislost,

1. vítá strategii pro rovné postavení žen a mužů pro období 2010–2015, kterou předložila 
Komise;

2. vyzývá Komisi a Radu, aby při vypracování politik a opatření pro další fázi metody 
otevřené koordinace v oblasti sociálního začlenění a sociální ochrany, strategii sociálního 
začlenění a stěžejní iniciativu „Evropa 2020“ bojující proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení patřičně zohlednily požadavky Parlamentu vyjádřené v jeho usneseních ze dne 
15. listopadu 2007 o vyhodnocení sociální reality1, ze dne 9. října 2008 o podpoře 
sociálního začlenění a boji proti chudobě v EU, včetně dětské chudoby2, ze dne 6. května 
2009 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce3 a ze dne 19. října 2010 
o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě a o prosazování společnosti sociálního 
začleňování v Evropě a zapojily všechny subjekty do participačního procesu;

3. vyzývá členské státy, aby zařadily do všech politik zaměstnanosti a zvláštních opatření 
koncept rovnosti pohlaví s cílem zlepšit přístup k pracovním místům, zabránit 
nadměrnému zastoupení žen v nejistých zaměstnáních, zvýšit udržitelnou zaměstnanost 
žen a podporovat pokrok žen v oblasti zaměstnanosti a dále snížit segregaci na trhu práce 
na základě pohlaví tím, že budou řešeny přímé i nepřímé příčiny;

4. poukazuje na značné rozdíly mezi obyvateli venkovských a městských oblastí, pokud jde 
o přístup k odbornému vzdělávání, zaměstnání a ke kvalitní práci; přikládá velký význam 
právu všech těchto obyvatel, zejména těch nejmladších a nejzranitelnějších, 
na odpovídající vzdělání, včetně odborných nebo vysokoškolských studií, a vyzývá proto 
členské státy a Komisi, aby tyto skupiny podporovaly prostřednictvím účinného systému 
aktivních politik a vhodných opatření zaměřených na odborné vzdělávání s cílem umožnit 
jim, aby se rychle přizpůsobily požadavkům trhu práce;

5. vyzývá členské státy, aby pokračovaly v provádění udržitelných politik, které umožní 
každému, a to i těm nezranitelnějším a nejvíce znevýhodněným skupinám, získat přístup 
na trh práce a dosáhnout lepší rovnováhy mezi zaměstnáním a soukromým a rodinným 
životem, a zajistí, že budou plně prosazovány rovné příležitosti a veškeré potřebné 
služby, které s tím souvisí, s takovými podpůrnými opatřeními, jako jsou pružná pracovní 
doba a cenově dostupná a přístupná péče o děti;

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA (2007)0541.
2 Přijaté texty, P6_TA (2008)0467.
3 Přijaté texty, P6_TA (2009)0371.
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6. poukazuje na to, že v řadě členských států se v důsledku hospodářské krize nadále 
zvyšuje nezaměstnanost a rostou sociální potíže, které různým způsobem postihují mladé 
a starší lidi i muže a ženy a jejich rodiny, a proto vyzývá Evropskou unii a členské státy, 
aby posílily svůj závazek a přijaly konkrétní opatření k odstranění chudoby a k boji proti 
sociálnímu vyloučení, neboť chudoba a sociální vyloučení představují porušování 
lidských práv a dotýkají se přinejmenším jednoho evropského občana ze šesti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se zaměřily především na nejzranitelnější skupiny (neúplné 
rodiny, rodiny se třemi nebo více dětmi, osoby se zdravotním postižením, etnické 
menšiny, zejména Romy, osoby žijící v nejvíce znevýhodněných mikroregionech, lidi se 
sníženou pracovní schopností a mladé lidi bez pracovních zkušeností); je přesvědčen, že 
k důstojnému životu je zapotřebí přístup ke vzdělání a na trh práce a zapojení 
do společnosti; vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby zajistily, že budou přijata 
opatření k odstranění dětské chudoby a že budou mít všechny děti v průběhu života rovné 
příležitosti;

7. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost je nejzákladnější příčinou chudoby, nerovného 
postavení a sociálního vyloučení i v případě žen, vyzývá k zachovávání a vytváření 
pracovních míst cílenými prostředky (např. zajišťováním pracovních míst na částečný 
úvazek nebo míst s pružnou pracovní dobou pro ženy, které vychovávají děti) a mimoto 
rovněž navrhuje, aby byly kromě opatření souvisejících s trhem práce uskutečňovány 
cílené politiky na posílení systému sociální ochrany (např. zřizováním zařízení pro péči 
o děti, jež by napomáhala návratu žen na trh práce);

8. zdůrazňuje, že jedna třetina neúplných rodin v Evropě žije v chudobě;

9. poukazuje na to, že chudoba žen není jen výsledkem nedávné hospodářské krize, ale 
důsledkem různých faktorů, včetně stereotypů, existujících platových rozdílů mezi 
pohlavími, překážek způsobených nedostatečným sladěním rodinného a profesního 
života, delší střední délky života u žen a obecně různých typů diskriminace na základě 
pohlaví, jejímiž oběťmi jsou většinou ženy;

10. zdůrazňuje, že v případě ztráty zaměstnání je riziko, že se nepodaří získat další 
zaměstnání, vyšší u žen a že je také pravděpodobnější, že budou při náboru 
do zaměstnání v nevýhodě, neboť více žen je zaměstnáno na základě nejistých smluv 
nebo smluv na zkrácený úvazek, aniž by si takovou smlouvu zvolily, nebo protože jsou 
ženy i nadále postiženy mzdovými nerovnostmi;

11. zdůrazňuje, že ženy často nemají možnost účastnit se trhu práce nebo pracovat na plný 
úvazek v důsledku nedostatečného přístupu ke službám péče o vyživované osoby, jež by 
měly zajišťovat dostatečné množství volného času a pružnou pracovní dobu pro oba 
rodiče;

12. zdůrazňuje, že financování Evropského sociálního fondu by se nemělo zvyšovat;
13. vyzývá Komisi, aby posílila evropskou strategii v oblasti sociálního začleňování a 

ochrany v souladu s iniciativou nazvanou „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ 
a aby vystupňovala své úsilí zaměřené zejména na zlepšení situace rodičů samoživitelů 
s cílem umožnit jim důstojný život;

14. zdůrazňuje, že je nutné omezit rozdíly v odměňování mužů a žen, které zapříčiňují to, že 
výše platu žen se stejnými dovednostmi a stejným zaměstnáním jako muži zaostává 
za výší platu mužů, v důsledku čehož se vysoké procento žen, které se po odchodu 
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do důchodu nebo po ovdovění ocitá v chudobě;
15. domnívá se, že starší ženy mohou být na trhu práce oběťmi přímé či nepřímé nebo 

i vícenásobné diskriminace a že by se tento problém měl řešit; zdůrazňuje, že 
na zaměstnanost je nutno pohlížet jako na nejlepší prostředek v boji proti ženské 
chudobě; vyzývá k tomu, aby byla usnadněna účast žen všech věkových skupin 
na programech celoživotního vzdělávání; upozorňuje na to, že sladění rodinného 
a profesního života a dalšího odborného vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost 
a podporu;

16. vyzývá Komisi a Radu, aby co nejdříve vytvořily a provedly strategii s cílem snížit 
dětskou chudobu do roku 2012 na polovinu a zastavit spirálu chudoby obecně, vzhledem 
k velmi vysokému riziku přenosu trvalé chudoby z rodičů na jejich děti, což může 
významně oslabit možnost těchto dětí vést lepší život; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zařadit jednotlivá práva dětí do všech politik a opatření EU, což umožní monitorovat 
a hodnotit kroky přijaté s cílem ukončit dětskou chudobu, stanovit a vytvořit prioritní 
činnosti, posílit sběr údajů a dále rozvíjet společné ukazatele na úrovni EU; je 
přesvědčen, že v této souvislosti je nezbytné usnadnit samoživitelům vstup a návrat na trh 
práce, a s ohledem na problémy, s nimiž se setkávají neúplné rodiny, přijmout pro ně 
opatření v oblasti sociální péče a zajistit také konkrétní podporu pro mnohačlenné rodiny;
domnívá se, že dětem z chudých rodin, v nichž nikdo nepracuje, se musí dostat zvláštní 
pozornosti a podpory, aby se v budoucnosti předešlo vzniku chudoby;

17. poukazuje na to, že podle mezinárodních studií převažují mezi pracující chudinou ženy, 
a to kvůli nerovnosti pohlaví (segregace zaměstnání, mzdová diskriminace atd.), že tato 
propast je dále prohlubována jejich tradičními pečovatelskými úkoly a že tyto dva faktory 
vedou k tomu, že ženy jsou výrazně finančně znevýhodněny i ve starším věku (rozdíl 
v důchodech a úsporách);    

18. vyzývá členské státy, aby provedly posouzení dopadu hospodářské recese a prozkoumaly 
měnící se povahu podmínek zaměstnanosti a jejich dopad na zranitelné skupiny, chudobu 
a sociální vyloučení;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily, přijaly a sledovaly specifické genderové 
ukazatele, pokud jde o odstraňování chudoby a podporu sociálního začleňování;

20. žádá příslušné vnitrostátní orgány, aby provedly přezkum svých přistěhovaleckých politik 
s cílem odstranit strukturální překážky, které stojí v cestě plné účasti migrantů na trhu 
práce; aby shromáždily údaje o pokroku, jehož bylo dosaženo v boji proti diskriminaci 
zranitelných skupin, a posoudily dopad škrtů ve výdajích v oblasti přístupu ke zdravotní 
péči, vzdělávání a sociální ochraně; 

21. bere na vědomí rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2010 o tom, že členské státy si samy 
ve spolupráci s regiony stanoví vnitrostátní cíle pro snížení počtu osob, jimž hrozí 
chudoba nebo vyloučení, a to na základě jednoho nebo několika ze tří ukazatelů, které 
Rada odsouhlasila; domnívá se, že členským státům, které se rozhodnou využít pouze 
ukazatele „domácnosti bez zaměstnané osoby“, hrozí, že budou systematicky opomíjet 
problémy, jako je chudoba v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání, 
energetická chudoba, chudoba rodičů samoživitelů, dětská chudoba a sociální vyloučení;
naléhavě žádá členské státy, aby nezneužívaly toho, že si mohou samy zvolit svůj 
ukazatel, ke stanovování méně ambiciózních cílů v boji proti chudobě; upozorňuje 
na problémy, s nimiž se setkávají miliony důchodců v Evropě ve snaze vyjít 
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s nedostatečnými důchody a pokrýt zvláštní potřeby související s věkem, a to zejména 
kvůli vysokým nákladům na léky a lékařskou péči; zdůrazňuje, že školní a vysokoškolské 
vzdělání pro nejzranitelnější skupiny musí být prioritním cílem, v souvislosti s nímž musí 
každý členský stát stanovit své cíle;

22. připomíná, že Komise vyhlásila rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení s cílem znovu potvrdit a upevnit politický závazek Unie 
k dosažení rozhodného pokroku v boji proti chudobě a uznat základní práva osob, které 
žijí v chudobě a v situaci sociálního vyloučení, na důstojný život a plné zapojení se 
do společnosti;

23. připomíná, že Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 měl být 
nejen mediální kampaní, ale také iniciativou k další podpoře mnohostranné politiky boje 
proti chudobě a pokročilejších ukazatelů chudoby; žádá proto Komisi, aby kriticky 
zhodnotila nová opatření, která v této souvislosti přijaly k odstranění chudoby 
a sociálního vyloučení členské státy;

24. poukazuje na to, že podle ukazatele míry ohrožení chudobou, který používá Eurostat, 
bylo v roce 2008 v Evropské unii ohroženo chudobou téměř 85 milionů osob a že podle 
ukazatele hmotné deprivace se odhaduje, že toto číslo by se mohlo zvýšit až na 120 
milionů; domnívá se, že z rozhodnutí Rady o ukazatelích chudoby mohou vyplynout 
nejasnosti týkající se celkového cíle snížení, tedy vyvést z chudoby a vyloučení do roku 
2020 20 milionů osob (snížení o 23,5 % podle ukazatele míry ohrožení chodbou 
užívaného Eurostatem, ale pouze 16,7 % podle ukazatele hmotné deprivace);

25. znovu vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily nástroje a zdokonalily právní rámec 
potřebný k překonání rozdílů v odměňování na základě pohlaví;

26. poukazuje na to, že sociální ochrana, politiky trhu práce a sociální politika významně 
přispívají ke snižování rozsahu a trvání hospodářského poklesu tím, že stabilizují 
pracovní trhy a spotřebu, a že systém sociální ochrany je stabilizačním faktorem jak 
v souvislosti s příjmy, tak i výdaji;

27. považuje aktivní politiku zaměstnanosti (např. školení při zaměstnání, odborné 
vzdělávání a přípravu) za velmi důležitý faktor prevence chudoby a proces, v němž hrají 
zásadní úlohu sociální partneři; mimoto se domnívá, že aktivní politika zaměstnanosti 
(např. pracovní zkušenost pro mladé lidi, chráněné dílny a pracoviště) rovněž zásadním 
způsobem zajišťuje rovnováhu pracovního trhu, rozšiřuje možnosti přístupu na trh práce 
a přispívá k zachování zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny;

28. je toho názoru, že je zapotřebí zachovat jak na evropské úrovni, tak na úrovni 
jednotlivých států pevné odhodlání k dosažení dalšího pokroku na cestě k rovnosti 
pohlaví, a to prostřednictvím strategií prosazujících pokyny Komise o rovném postavení 
žen a mužů, Evropský pakt pro rovnost žen a mužů přijatý Radou Evropy a rámec 
opatření v oblasti rovného postavení žen a mužů, který uzavřeli evropští sociální partneři;

29. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit transparentní regulační rámec pro atypické formy 
pracovního poměru s cílem zajistit řádné pracovní podmínky a důstojnou odměnu 
za práci, vzhledem k tomu, že možnost nalézt zaměstnání je hybnou silou boje proti 
chudobě;  

30. vyzývá členské státy, aby v nutných případech přezkoumaly systémy sociálního 
zabezpečení s cílem předejít značným nerovnostem ve výši důchodu u žen a mužů 
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a zvážily možnost zavedení opravných faktorů, jež by zohlednily výpadky při vyplácení 
příspěvků do systémů pojištění, které byly způsobeny nejistým zaměstnáním nebo 
plněním mateřských povinností;

31. zdůrazňuje význam sociálního pojištění a nároku na důchod na individuálním základě, 
aby byla zaručena ekonomická nezávislost žen a mužů;

32. upozorňuje, že vzhledem k tomu, že rovnoprávná a plnohodnotná účast na hospodářském, 
politickém a společenském životě by měla být považována za právo a probíhat 
na individuálním základě, měly by politiky aktivního sociálního začleňování využívat 
k odstraňování chudoby a sociálního vyloučení komplexní přístup, a to zejména tak, že 
pro všechny zajistí neomezený přístup ke kvalitním sociálním službám a ke službám 
obecného (hospodářského) zájmu;

33. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je jedním z předpokladů udržitelného růstu, 
zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti;

34. poukazuje na to, že podle zvláštního průzkumu Eurobarometru nazvaného „Rovné 
postavení žen a mužů v EU v roce 2009“ je v Evropě všeobecně sdílena myšlenka, že je 
zapotřebí snížit rozdíl v platech mezi ženami a muži;

35. zdůrazňuje, že je zapotřebí přijmout opatření jak na evropské úrovni, tak na úrovni 
jednotlivých členských států s cílem sladit rodinný a profesní život, a to v rámci úsilí 
zaměřeného na boj proti chudobě a zlepšení přístupu k důstojnému zaměstnání; vyzývá 
proto členské státy, aby zlepšily služby veřejných zařízení pro péči o děti a poskytly 
podnikům pobídky ke zřízení vlastních zařízení;

36. vyzývá  členské státy, aby zlepšily slaďování profesního a rodinného života, a to formou 
konkrétních opatření, např. zlepšením transparentnosti platů a náboru zaměstnanců 
a pojišťovacích výloh, umožněním pružné pracovní doby a rozložením nákladů 
spojených s rodičovstvím;

37. zdůrazňuje, že jako součást boje proti chudobě, dětské chudobě a sociálnímu vyloučení je 
zapotřebí vypracovat na vnitrostátní úrovni vhodné politiky zaměřené na integraci 
do pracovního procesu a na odbornou přípravu, a to spolu se zvláštními daňovými 
opatřeními pro rodiče samoživitele;

38. zdůrazňuje, že je zapotřebí přijmout opatření proti diskriminaci, pokud jde o příležitosti 
na trhu práce a o mzdovou politiku, a to jak na úrovni jednotlivých členských států, tak 
i na evropské úrovni;

39. vyzývá Komisi, aby podrobně prostudovala překážky, které brání zapojení 
do společnosti, jako jsou např. energetická chudoba, finanční vyloučení a potíže 
s přístupem k informačním a komunikačním technologiím (IKT);

40. zdůrazňuje, že je důležité koordinovat politiky zaměřené na boj s nezaměstnaností 
a sociálním vyloučením na všech úrovních veřejné správy, aby byl boj s chudobou 
účinný;

41. připomíná, že boj s chudobou a se sociálním vyloučením musí nadále probíhat jak 
v Evropské unii, tak i mimo ni, aby byl splněn závazek Evropské unie a jejích členských 
států ohledně dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN do roku 2015;

42. připomíná členským státům, že poskytování odpovídající péče o děti je základem 
rovnosti žen a mužů na trhu práce; připomíná proto členským státům, jak je důležité 
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dosáhnout splnění barcelonských cílů v oblasti péče o děti a podnítit tak ženy k účasti 
na trhu práce a posílit rovnováhu mezi profesním a rodinným životem;

43. vyzývá členské státy, aby usnadnily přístup ke vzdělávacím programům a programům 
odborné přípravy pro přistěhovalce a příslušníky etnických menšin, neboť to usnadní 
jejich účast na trhu práce;
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