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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:

A. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu hrají zásadní úlohu v boji proti 
sociálnímu vyloučení a diskriminaci, ochraně lidských práv a lidské důstojnosti a podpoře 
sociální spravedlnosti a ochrany, rovnosti mezi ženami a muži, solidarity mezi 
generacemi, ochrany práv dětí, sladění soukromého a pracovního života a dosažení 
hospodářské, sociální a regionální soudržnosti, 

B. vzhledem k tomu, že segregace pohlaví v sociálních službách, jak podle odvětví, tak
z hlediska povolání, má škodlivý vliv na pracovní podmínky a platovou úroveň,
a vzhledem k tomu, že neplacené domácí práce a práci spojenou s péčí o děti a starší 
osoby vykonávají převážně ženy,

C. vzhledem k tomu, že sociální služby obecného zájmu a zejména dostupnost služeb péče
o děti, starší a jiné závislé osoby mají zásadní význam pro rovnocenné zapojení žen
a mužů do trhu práce a do procesu vzdělávání a odborné přípravy,

D. vzhledem k tomu, že rozšíření sociálních služeb obecného zájmu bylo a je hnací silou, 
která přivádí více žen k tomu, aby vstoupily na trh práce,

1. naléhá na členské státy, aby zajistily, že sociální služby zůstanou stejně přístupné, cenově 
dostupné a kvalitní jako v období rychlého hospodářského růstu a že přístup k těmto 
službám bude rovnocenný, a to bez ohledu na pohlaví, příjmy, rasu či etnický původ, 
náboženství či vyznání, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci či pracovní podmínky; 
domnívá se, že sociální služby mají základní význam pro zajištění rovnosti mužů a žen, 
neboť jsou společně se zdravotnickými službami a zařízeními pro péči o děti v popředí 
úsilí o zvýšení míry zaměstnanosti žen a obecně o větší rovnost;

2. trvá na tom, že je zapotřebí zabránit tomu, aby stávající finanční a hospodářská krize
a budoucí hospodářské vyhlídky ohrozily rozvoj sociálních služeb obecného zájmu, neboť 
by v dlouhodobém měřítku omezilo růst zaměstnanosti, hospodářský růst v EU, zvýšení 
příjmů z daní, vyšší porodnost a prosazování rovnosti mezi ženami a muži;

3. poukazuje na to, že rozšíření sociálních služeb obecného zájmu bylo a je hnací silou, která 
přivádí více žen na trh práce, a odkazuje na šetření pracovních sil z roku 2008, které 
ukazuje, že 79 % pracovníků ve zdravotnických službách, 81 % ve službách rezidenční 
péče a 83 % v oblasti nerezidenční sociální práce tvořily ženy;

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily moderní proaktivní strategie v oblasti sociálního 
zabezpečení, které by zajistily efektivnost a účinnost sociálních výdajů a současně 
zohledňovaly zásady rovnosti pohlaví; bere na vědomí, že tyto politiky, včetně 
prosazování inkluzivních trhů práce, prevence a rehabilitace, mohou zpočátku vyžadovat 
více finančních prostředků, ale v důsledku by měly vést k úsporám nákladů a dlouhodobě 
zvyšovat kvalitu výsledků;
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5. žádá, aby s ohledem na co nejlepší uzpůsobení služeb individuálním potřebám uživatelů
a zlepšení jejich kvality bylo více dbáno na potřebu odborného proškolení a přípravných 
kurzů pro osoby pracující s obzvláště zranitelnými skupinami, jako jsou děti, problémová 
mládež a starší osoby;

6. zdůrazňuje, že v situaci, v níž se potřeba služeb stává stále důmyslnější a složitější, má 
zásadní význam podpora výraznější orientace na uživatele a posílení jeho postavení, 
zohledňování genderového hlediska a podpora rozšíření přístupu k sociálním právům, 
zejména v případě znevýhodněných skupin včetně svobodných matek, žen se zdravotním 
postižením, žen, které se staly obětí genderového násilí, imigrantek, příslušnic menšin, 
žen s nízkou kvalifikací a starších žen, neboť se jedná o skupiny, které jsou obzvláště 
vystaveny rizikům chudoby; vyzývá Komisi, aby zajistila a zabezpečila všeobecný přístup 
ke zdravotní péči a sociálním službám a aby navrhla účinné strategie boje proti 
vícenásobné diskriminaci;

7. doporučuje členským státům, aby při definování sociálních služeb obecného zájmu 
zohlednily služby specializující se na osoby určitého pohlaví, zejména poradenství
a sociální služby zaměřené speciálně na ženy, ale také významné služby, které přispívají
k zvyšování kvality života žen a k dosažení jejich rovnoprávného postavení, jako jsou 
zdravotnické služby, zejména služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, 
vzdělávání a péče o starší osoby;

8. žádá, aby Komise při hodnocení fungování sociálních služeb obecného zájmu přihlížela
k podpoře rovných příležitostí jako k jednomu z ukazatelů;

9. poukazuje na skutečnost, že hospodářská a finanční krize a úsporná opatření členských 
států by neměly vést k nižším investicím do sociálních služeb obecného zájmu, ale že je 
naopak třeba, aby vzhledem k významu takovýchto služeb došlo k jejich dalšímu posílení, 
aby odpovídaly potřebám žen;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby prováděly hodnocení různých sociálních služeb 
obecného zájmu z hlediska dopadů na muže a ženy a aby zajistily, že se z posuzování 
navrhovaných opatření EU z hlediska rovnosti pohlaví stane pravidelný a transparentní 
postup se zřejmými výsledky a že se při sestavování rozpočtů bude dbát na genderové 
hledisko u všech programů a politik EU a členských států; dále žádá Komisi, aby do svých 
monitorovacích zpráv zařazovala otázky rovnosti mužů a žen;

11. vyzývá členské státy, aby v rámci politik zaměřených na dosažení souladu mezi 
pracovním a rodinným životem zajistily přístupné, cenově dostupné, kvalitní a rozmanité 
formy poskytování péče o děti, jak je uvedeno v barcelonských cílech, a aby zlepšily 
poskytování péče o starší a závislé osoby, což je základní krok k dosažení rovných 
příležitostí v zaměstnání pro ženy a muže, neboť služby v oblasti péče o děti nejenom 
umožňují ženám zapojit se do trhu práce, ale současně nabízejí pracovní příležitosti; žádá 
Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k uznání osob, většinou žen, poskytujících 
bezplatnou péči o domácnost, děti a starší osoby, neboť se významným způsobem podílejí 
na udržitelnosti sociálních systémů;

12. poznamenává, že v důsledku demografické změny jsou pečovatelské, zdravotnické
a obecně sociální služby růstovým odvětvím, které má potenciál vytvářet pracovní 
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příležitosti pro ženy i muže; vyzývá členské státy, aby tohoto potenciálu začaly využívat 
tím, že budou podporovat tato nedostatečně placená a nedoceňovaná odvětví
s nadměrným zastoupením žen a zlepší mzdy, infrastrukturu a profesní přípravu;

13. vyzývá členské státy, aby podporovaly dohody mezi sociálními partnery týkající se 
politiky slaďování pracovního a rodinného života a iniciativ na podnikové a územní 
úrovni v oblasti zlepšování sociálních podmínek, přičemž je třeba náležitě zohlednit 
pozitivní opatření přijatá na smluvním základě v posledních letech a experimenty 
financované z Evropského sociálního fondu;

14. upozorňuje na skutečnost, že je nezbytné zajistit, aby vnitrostátní, regionální a místní 
orgány usnadňovaly přístup k sociálnímu bydlení pro ženy v nouzi nebo pro ženy 
ohrožené sociálním vyloučením a pro ženy, které se staly obětí genderového násilí, a 
v obou případech zvláště tehdy, mají-li vyživované děti;

15. vyzývá Komisi, aby se aktivně podílela na úsilí o dosažení cíle, jímž je vypracovat
a přijmout soubor pravidel, na kterém se dohodnou sociální partneři na úrovni EU a jehož 
cílem bude prosazování základních práv, pokud jde o rovné příležitosti, a rozšíření 
právních záruk v oblasti rovnosti mužů a žen tak, aby se vztahovaly také na platové 
ohodnocení a pracovní podmínky, přístup k opatřením umožňujícím sladit pracovní
a rodinný život, vzdělávání, profesní rozvoj a bezpečnost;

16. poukazuje na to, že je nezbytné zajistit přístup nejzranitelnějších skupin žen ke službám
v oblasti vzdělávání a zaměstnávání, a umožnit jim tak získat finanční nezávislost a plně 
se začlenit do společnosti;

17. poznamenává, že členské státy by měly věnovat více pozornosti otázce důstojného
platového ohodnocení osob pracujících ve zdravotních a sociálních službách, aby se tak
v budoucnu vyvarovaly obtíží při získávání kvalifikovaných zaměstnanců, nedostatku 
pracovních sil a poklesu kvality sociálních služeb obecného zájmu; poukazuje na 
skutečnost, že právě v těchto odvětvích byl zaznamenán největší počet pracovních míst, 
která byla v poslední době vytvořena, zejména pro ženy;

18. poukazuje na to, že je nezbytné více oceňovat práci, již vykonávají osoby zaměstnané
v odvětví sociálních služeb, jejichž většinu tvoří ženy, neboť jejich práce je náročná, 
vyžaduje starostlivý přístup a velké osobní nasazení, a přitom není společensky příliš 
uznávaná;

19. vyzývá členské státy, aby podporovaly – a to i prostřednictvím daňových pobídek
a specifické finanční pomoci – formy pomoci v domácnosti a podpory pro starší
a zranitelné osoby, zejména ženy, a aby zmírnily negativní dopad na zaměstnanost 
příbuzných, zejména žen, pečujících o závislé rodinné příslušníky.
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