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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 na celém 
světě se ženy stále setkávají s velkými rozdíly, pokud jde o pracovní příležitosti, kvalitu 
práce a odměňování1;

1. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby směrnice 2006/54/ ES byla neprodleně 
prováděna ve všech členských státech;

2. vyzývá Komisi, aby pomocí nové strategie zaměstnanosti usilovala o začlenění žen
s nejistým zaměstnáním do systémů sociálního zabezpečení a ochrany zaměstnanosti bez 
ohledu na jejich pracovní postavení;

3. vyzývá členské státy, aby vytvořily sítě péče o dítě a zařízení péče o děti s cílem umožnit 
práci na plný úvazek a vyhnout se nedobrovolné práci na částečný úvazek;

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

5. 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;

6. vyzývá Komisi, členské státy a sociálním partnery, aby rozšířili možnost zapojení do 
odborů a právo na spolurozhodování i na pracovníky v nejistém zaměstnání a zavedli 
sankce za omezování účasti v odborech;

7. schvaluje zprávu Evropského parlamentu 2008/2034/INI a znovu vyzývá Radu, aby 
schválila požadavek EU na minimální mzdu ve výši nejméně 60 % referenční průměrné 
mzdy a časový plán pro splnění tohoto požadavku ve všech členských státech;

8. vyzývá Komisi, aby do směrnice o vysílání pracovníků zařadila oblast zdraví, péče, 
hotelových služeb, gastronomie a služeb pro domácnost.

                                               
1 Podle studie Mezinárodní organizace práce (MOP) z roku 2010.


