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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. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy Platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vyzývá členské státy, aby plně využily programu EU PROGRESS a budoucího 
programu pro sociální změny a inovace, zejména s ohledem na dosažení cílů v oblasti 
rovnosti pohlaví účinnějším způsobem; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření nutná
k tomu, aby měly přístup k Evropskému sociálnímu fondu a aby tyto prostředky využívaly 
na programy zaměřené na boj proti chudobě;

2. konstatuje, že od počátku krize je míra nezaměstnanosti žen trvale vyšší než míra 
nezaměstnanosti mužů, což jen zhoršuje stávající potíže, s nimiž se ženy musí vyrovnávat 
na trhu práce a mezi něž patří přímá i nepřímá diskriminace, dvojí diskriminace žen se 
zdravotním postižením, rozdíly v odměňování žen a mužů, práce na částečný úvazek, 
nejisté pracovní podmínky, chudoba pracujících, časté zastoupení žen v neformálním 
sektoru s nízkou úrovní příjmů, menší sociální ochranou a nedostatečným nárokem na 
důchod; žádá v této souvislosti Komisi, aby členským státům vydala doporučení týkající 
se boje proti segmentaci trhu práce, která vede k nedostatečnému přístupu žen ke 
kvalitnímu zaměstnání za důstojnou odměnu; 

3. vyzývá členské státy, aby podpořily zapojování žen na trh práce takovými opatřeními, 
která zajistí bezplatný přístup k veřejných službám péče o děti a ošetřovatelským službám 
péče o závislé osoby, zvyšování prostředků na vzdělávání a vytváření programů pro 
získávání odborné kvalifikace; 

4. je znepokojen zásadními škrty ve veřejných výdajích, které jsou důsledkem zavedení 
úsporných opatření a které vedou k výraznému omezování počtu pracovních míst ve 
veřejném sektoru, což mnoho žen nutí k tomu, aby namísto placené práce odváděly práci 
neplacenou, a vystavuje je skutečné hrozbě chudoby;

5. upozorňuje členské státy na nutnost zavést opatření na zlepšení příjmů, včetně vytvoření 
systémů minimálního příjmu a programů sociální podpory pro osoby, jež mají potíže se 
zajištěním svých základních potřeb, zejména pro osoby s dětmi a rodiče samoživitele.


