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NÁVRHY

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

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata 
v roce 1979,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 20091 o nediskriminaci na základě pohlaví 
a mezigenerační solidaritě,

A. vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit rozměr mezigeneračních vztahů specifický pro 
ženy a muže,

B. vzhledem k tomu, že se v rámci ambiciózních cílů týkajících se míry zaměstnanosti 
v rámci strategie EU 2020 plánuje zvýšení zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20–64 let na 
75 % do roku 2020, zároveň je však třeba řešit demografické výzvy, 

C. vzhledem k tomu, že v období demografických změn je úloha rodičů zvláště významná, 
protože jich je třeba v roli jak pracujících, tak i matek a otců; vzhledem k tomu, že je třeba 
zabránit tomu, aby tato dvojí zátěž spočívala pouze na bedrech žen,

D. vzhledem k tomu, že demografické změny mají značný dopad na osobní a profesní život, 
zejména v případě žen, přičemž nedostatečné služby, nedostatečná výše dávek sociálního 
zabezpečení, pomalé tempo a obtížnost integrace do vlastního trhu práce, dlouhá období 
v nejistém či dočasném zaměstnání a nedostatečná podpora mladých párů patří k příčinám 
toho, proč mladí lidé odkládají založení rodiny a výchovu dětí,

E. vzhledem k tomu, že ženy se dožívají vyššího věku než muži a tvoří rostoucí část starší 
populace,

F. vzhledem k tomu, že členské státy a oblasti s vysokou mírou zaměstnanosti žen, v nichž 
zároveň existují účinné, pružné a integrované systémy sociálního zabezpečení, vykazují 
vyšší porodnost;

G. vzhledem k tomu, že všechny evropské státy trpí nedostatkem mladých specializovaných 
řemeslníků, přičemž zkušenosti a dovednosti starších lidí nejsou doceněny, a tudíž hrozí, 
že řemesla zaniknou, a to především ta, která tradičně vykonávaly spíše ženy,

1. žádá, aby při posuzování otázky demografických výzev a solidarity byla zvláštní 
pozornost věnována genderové otázce, protože vztahy mezi ženami a muži spoluurčují 
celý životní cyklus od narození až do stáří, ovlivňují přístup ke zdrojům a příležitostem 
a formují životní strategie každého životního období;

2. považuje za zásadní podporu mezigenerační solidarity, zejména v souvislosti 
s genderovým hlediskem, a sice prostřednictvím cílených daňových politik, opatření na 
podporu aktivního stárnutí, bytové politiky a vytvoření integrovaných sítí služeb pro děti, 

                                               
1 Úř. věst. C 67E, 12.3.2010, s. 31.
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staré lidi a zdravotně postižené a závislé osoby za účelem posílení rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem;

3. zdůrazňuje, že je nutné řešit otázku rozdílu v odměňování mužů a žen, který v současné 
době v 27 členských státech EU činí 17 %, protože jeho důsledkem jsou nižší příjmy po 
narození prvního dítěte a v konečném důsledku vede i k nižším důchodům a vyšší míře 
chudoby starších žen;

4. zdůrazňuje význam individuálně pojatých práv sociálního a penzijního zabezpečení, která 
zohlední neplacenou pečovatelskou práci;

5. zdůrazňuje skutečnost, že sladění pracovního a rodinného života je možné pouze tehdy, 
jsou-li bezplatné pečovatelské povinnosti rozděleny rovnoměrně mezi ženy a muže 
a pokud jsou rodinám poskytovány dosažitelné a dostupné kvalitní sociální služby; vyzývá 
členské státy, aby zajistily přístupné, cenově dostupné, pružné a vysoce kvalitní služby, 
zejména dostupná zařízení péče o dítě s cílem zajistit podmínky pokrývající 50 % 
potřebné péče o děti ve věku do tří let a 100 % péče o děti ve věku 3–6 let, a lepší přístup 
k péči o další závislé osoby i příslušná opatření v oblasti dovolených jak pro matky, tak 
pro otce;

6. uznává, že je třeba usilovat o zlepšení ustanovení, která upravují nejen mateřskou, ale 
i otcovskou a rodičovskou dovolenou pracujících otců,

7. bere na vědomí, že starší ženy na pracovním trhu jsou často terčem přímé či nepřímé 
diskriminace, často i vícenásobné, což je stav, kterým je třeba se důkladně zabývat;

8. žádá opatření na podporu dobrovolné práce důchodkyň a žen vyššího věku, které by tímto 
způsobem mohly využít svých profesních dovedností;

9. uznává významnou úlohu starších žen jako poskytovatelek péče, jejichž schopnosti jsou 
často podceňovány a které mohou přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života;

10. vyzývá ke zvýšenému zapojování žen všech věkových skupin do programů celoživotního 
vzdělávání;

11. žádá Evropský institut pro rovnost žen a mužů, aby na základě ukazatelů příslušnosti 
k pohlaví a věkové skupině monitoroval a analyzoval mezigenerační vztahy;

12. žádá o uznání pro iniciativy na podporu mladých a starých lidí, kteří chtějí společně 
vytvořit mezigenerační podnik;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby znovu přezkoumaly systémy sociálního zabezpečení 
v případech, kdy stále ještě umožňují podstatnou nerovnost mezi výší penzí mužů a žen, 
a aby zvážily možnosti zavedení nápravných opatření, jež by zohledňovala rozdíly v 
příspěvcích, jež vznikají v důsledku dočasného zaměstnání či mateřských povinností;

14. domnívá se, že poskytování služeb starším občanům přímo doma by bylo možné podpořit 
a organizovat prostřednictvím podpory autonomních forem činnosti vycházející ze 
spolupráce, a to na základě dohod s místními orgány a zavedením rodinných poukázek;
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15. domnívá se, že jedním ze způsobů, jak řešit „digitální propast“, která představuje 
fenomén, jenž se týká především žen, zejména starších, a vede k profesnímu a sociálnímu 
vyloučení, by mohlo být organizování experimentálních iniciativ škol zaměřených na 
počítačovou gramotnost.
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