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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
věcně příslušný výbor, 

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise zatím náležitě nenavázala na podněty 
obsažené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 a nezahájila 
žádnou legislativní iniciativu vedoucí k účinnému řešení problematiky rozdílného 
odměňování žen a mužů;

2. je velmi znepokojen skutečností, že v posledním desetiletí bylo dosaženo pouze 
pozvolného pokroku a že v posledních letech velké rozdíly ve mzdách žen a mužů 
stagnují na této úrovni, přičemž v roce 2009 ve 27 členských státech EU ženy dostávaly 
průměrně o 17,5 % nižší hodinovou mzdu než muži1, přestože platí právně závazná 
zásada stejného odměňování žen a mužů za rovnocennou práci; upozorňuje, že strategie 
flexikurity není vhodná k odstranění současných rozdílů v ochraně zaměstnanosti a 
v odměňování žen a mužů;

3. zastává názor, že tyto rozdíly mají značné dopady na život žen, zejména pak
v důchodovém věku, jelikož se od nízkých platů odvíjejí nízké důchodové dávky,
a proto je chudoba ve stáří častější u žen (22 %) než u mužů (16 %);

4. upozorňuje, že statistiky musí být koherentní, srovnatelné, ucelené a musí zohledňovat 
jednotlivá pohlaví a nové tendence v oblasti organizace práce; zastává názor, že při 
posuzování rozdílů ve mzdách musí být zohledňovány nejen odlišné hrubé hodinové
mzdy, ale i další složky odměn jednotlivců a jejich kvalifikace;

5. zdůrazňuje nutnost přijmout opatření, která přispějí k podpoře a rozvoji v zaměstnání
a práci v podmínkách skutečně rovného postavení žen a mužů;

6. považuje za prvořadé podpořit novou kulturu sdílené odpovědnosti nejen v osobním 
životě, ale i v zaměstnání, a nahradit tak tradiční rozdělení rolí žen a mužů;

7. zastává názor, že jsou zapotřebí legislativní i nelegislativní opatření na různých 
úrovních, aby bylo možné překonat rozdíly mezi mzdami, horizontální a vertikální 
vyloučení a stereotypy týkající se typicky ženských činností a oborů; 

8. vyzývá členské státy, aby vytvořily obsáhlá, právně závazná pravidla, aby bylo možné 
účinně uplatňovat zásadu stejného odměňování za stejnou či rovnocennou práci;

9. zdůrazňuje, že na všech úrovních hrají důležitou roli sociální partneři, aby bylo možné
v rámci kolektivního vyjednávání zakročit proti rozdílům v odměňování žen a mužů;

10. poukazuje na to, že při přijímání opatření Komise musí být jejími přímými kontaktními 
partnery nejen členské státy a sociální partneři, ale i kontaktní místa na podporu rovných 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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příležitostí;

11. vyzývá členské státy a sociální partnery, aby přijaly opatření proti diskriminaci na 
základě pohlaví, proti rozdílům ve vzdělání a segregaci trhu práce a v zájmu fungujícího 
skloubení pracovního a soukromého života a plné transparentnosti mezd;

12. zastává názor, že s ohledem na malý pokrok by členské státy měly zvážit zavedení 
účinných opatření proti zaměstnavatelům, kteří porušují zásadu stejného odměňování;

– aby do přílohy svého návrhu usnesení začlenil tato doporučení:

13. zastává názor, že specifické rozdíly ve mzdách založené na rozdílu pohlaví lze při 
zohlednění hlediska rovnosti žen a mužů odstranit kombinací strategií a opatření a že je 
třeba zohlednit následující body:

a) konkrétní opatření zaměřená na skloubení zaměstnání, vzdělávání a odborné 
přípravy s rodinným a osobním životem,

b) vhodná daňová politika a politika sociálního zabezpečení,

c) konkrétní kroky (v souladu s čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie), 
které budou zaměřeny na odstranění rozdílů ve mzdách a segregace a které budou 
uplatňovány ze strany sociálních partnerů a kontaktních míst na podporu rovných 
příležitostí na různých smluvních a odvětvových úrovních,

e) zavedení klauzule o rovnoprávnosti obou pohlaví a o stejném odměňování do 
veřejných zakázek a vytvoření zvláštního certifikátu kvality,

f) přijetí iniciativ k provádění politiky rovnoprávnosti a stejného odměňování ze strany 
podniků;

14. domnívá se, že je nutné vhodně interpretovat a uplatňovat čl. 157 odst. 1 a 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie a přizpůsobit příslušnou směrnici na evropské úrovni nebo 
při jejím provádění a uplatňování na úrovni vnitrostátní;

15. je přesvědčen o tom, že je nezbytné lépe a rychleji provádět ustanovení příslušné 
směrnice pokud jde o kontaktní místa na podporu rovných příležitostí a o sociální dialog
s cílem skutečně odstranit rozdíly ve mzdách prostřednictvím uplatňování opatření na 
úrovni členských států, sociálních partnerů a kontaktních míst na podporu rovných 
příležitostí.


