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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že současná hospodářská krize má negativní účinky na mobilitu 
a nejvíce postihla pracovníky vykonávající dočasnou práci anebo pracující na částečný 
úvazek, přičemž jednou z nejvíce postižených kategorií jsou ženy;

B. vzhledem k tomu, že zásadní překážky v oblasti mobility žen tvoří rozdíly v odměňování 
mužů a žen (v průměru ženy v EU vydělávají za rovnocennou práci1 o 17,5 % méně než 
muži), trh práce rozdělený podle pohlaví, nedostatek vhodných pracovních podmínek, 
přetrvávající stereotypy a riziko diskriminace na základě pohlaví; vzhledem k tomu, že 
ženám při uplatňování jejich práva na volný pohyb brání také faktory týkající se rodiny a 
sociálních sítí, zařízení péče o děti, podmínky ubytování a místního prostředí;

C. vzhledem k tomu, že pokud jde o mobilitu pracovníků v rámci EU, pozorujeme mezi 
ženami a muži výrazné rozdíly (muži uvádějí, že se stěhují z důvodu nového zaměstnání 
nebo převedení na jinou práci mnohem častěji než ženy, 44 % oproti 27 %2); vzhledem 
k tomu, že je třeba na základě genderově rozčleněných údajů lépe monitorovat fenomén 
mobility; 

1. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici týkající se stejného platového ohodnocení pro 
ženy i muže3 v Evropě; důrazně žádá Komisi a členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní 
politiky (za účasti žen při jejím vypracovávání), které by odstranily rozdíly v odměňování 
mužů a žen, zaměřily se na začlenění žen na trh práce a podporovaly rovné příležitosti 
jako faktory, které by přispěly k posílení mobility pracovníků v EU;

2. důrazně žádá členské státy, aby zveřejnily údaje o mzdách ve veřejném sektoru a aby 
zajistily, že platové podmínky budou transparentnější a zvrátí se tak pokračující či 
zvětšující se rozdíly v odměňování; 

3. vyjadřuje své znepokojení nad vysokou mírou „nedostatečného využití intelektuálního 
potenciálu žen“, tj. nedostatečné využívání kvalifikací mobilních pracovnic, což je zvláště 
zřejmé ve vysoce feminizovaných odvětvích, jako je ošetřovatelství a oblasti péče o 
domácnost; v této souvislosti naléhavě žádá členské státy, aby řádně uplatňovaly právní 
předpisy EU týkající se uznávání kvalifikací;

4. zdůrazňuje, že pracovnice, které se stěhují do zahraničí za prací, jež zahrnuje péči o dítě či 
starší osobu, jako jsou opatrovatelky, „au-pair“, chůvy a zdravotní sestry, jsou často 
zaměstnávány soukromými subjekty, jako jsou rodiny, či členové rodin, a pracují bez 

                                               
1 Pracovní dokument útvarů Komise: Zpráva o pokroku v oblasti rovnocennosti žen a mužů 2010 
(SEK(2011)193).
2 Studie agentury Eurofound „Mobilita v Evropě – cesta vpřed“.
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. 
L 204, 26.07.2006, s. 23).
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smlouvy nebo nelegálně, a v důsledku toho nemají žádná práva ani nároky na výhody 
plynoucí ze sociálního zabezpečení, zdravotní péče atd.;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila provádění směrnice 2004/38/ES členskými státy bez jakékoli 
diskriminace, včetně diskriminace na základě sexuální orientace; připomíná Komisi 
předchozí výzvy k zajištění volného pohybu pro všechny občany EU a jejich rodiny, 
včetně osob žijících v registrovaném partnerství či manželství bez ohledu na jejich 
sexuální orientaci;

6. vyzývá členské státy, aby monitorovaly situaci pracovníků v oblasti péče o děti nebo péče 
o starší osoby, aby poskytly dostatek informací pracovnicím, které odcházejí do zahraničí 
za prací v těchto oborech, a poskytly jim veškeré nezbytné informace včetně přístupu k 
legálním pracovním místům a vzdělávání v této oblasti, k sociálním právům, zdravotní 
péči, atd. a aby jim též poskytly poradenství týkající se legálního zaměstnání a varovaly je 
před potenciálním nebezpečím černého pracovního trhu;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby monitorovaly situaci agentur a organizací nabízejících 
pracovní místa pracovníkům z jiných členských států a aby identifikovaly případy 
poskytování potencionální nezákonné pracovní nabídky či nabídky práce na černo nebo 
agentury / organizace, jež nabízejí fiktivní pracovní místa;

8. vyzývá členské státy, aby v případech, kdy se pracovníci přestěhují se svým manželem / 
manželkou či partnerem / partnerkou a dětmi, poskytly příslušným rodinám přiměřené – a 
vícejazyčné – služby, např. zařízení péče o děti, školky, školy a zdravotní služby, jakož i 
bezplatný přístup k veřejným službám zaměstnanosti s cílem pomoci nalézt pracovní 
místo manželce / manželovi či partnerce / partnerovi, kteří se stěhují do jiného členského 
státu;

9. upozorňuje Komisi na stávající rozdíly mezi členskými státy co se týče rodinných 
přídavků, zejména přídavků pro velké rodiny, což má diskriminační účinky při zavádění 
zásady volného pohybu pracovníků do praxe;

10. zdůrazňuje, že členské státy by měly zlepšit situaci dětí, které rodiče zanechali doma a 
pomoci jim normálně se vyvíjet a těžit ze vzdělání a přiměřeného společenského života;

11. zdůrazňuje, že prodloužení období pro zrušení přechodných překážek volného pohybu 
pracovníků pro členské státy, jež přistoupily k EU v roce 2007, bude mít zvláště negativní 
vliv na ženy, které jsou postiženy nárůstem nezaměstnanosti, jenž se projevil po 
hospodářské krizi, protože nedisponují stejnou mírou flexibility jako muži; zdůrazňuje 
skutečnost, že pokud bude omezování jejich práv na volný pohyb pokračovat, budou i 
nadále vystaveny bídě, sociální marginalizaci a vyloučení;

12. žádá Komisi, aby představila návrhy na vytvoření takových podmínek pro rodiny s dětmi, 
jež jim umožní využívat jejich práva na mobilitu tím, že stanoví závazné minimální cíle 
pro dostupnost péče o děti a pro dovolené za účelem péče, jakou je např. otcovská 
dovolená; vyzývá členské státy, aby integrovaly děti pracovníků, kteří uplatňují své právo 
na mobilitu, do svých vzdělávacích systémů;

13. vyzývá členské státy, aby se maximálně vynasnažily zabezpečit vzájemné uznávání 
diplomů a profesních kvalifikací a aby umožnily slučování záznamů o příspěvcích na 
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sociální pojištění za účelem stanovení výše nároku na sociální zabezpečení a sociální 
dávky; 

14. vyzývá členské státy, aby vytvořily mechanizmy spolupráce, jež mají za cíl zabránit 
zničujícím dopadům, jež na rodiny, a zejména na děti, má odloučení od rodičů a 
vzdálenost mezi nimi;

15. vyzývá členské státy, aby pracovníkům a jejich rodinám poskytly ucelené informace a 
možnost účastnit se sociálních sítí, tak aby mohly být informovány, a to v jazyce, jemuž 
rozumějí, o svých právech a možných výhodách, jež jsou jim k dispozici v hostitelském 
členském státě, jako např. přístup ke veřejným službám zaměstnanosti, zejména co se týče 
práv a výhod spojených se sociálním zabezpečením, péčí o děti, péče o osoby, které 
nejsou schopny žít samostatně, zdravotní péčí a možnostmi vzdělávání, jako jsou jazykové 
kurzy, a činností místních komunit; domnívá se, že v zájmu úplnosti by mělo být v 
členských státech na internetu vytvořeno společné informační prostředí;

16. vyzývá členské státy, aby odstranily překážky mobilitě pracovníků tím, že nabídnou 
ženám, které následují své manžely či partnery do jiného členského státu, odpovídající 
služby, jako jsou kurzy, které jim umožní integrovat se do nového sociálního a kulturního 
prostředí, např. jazykové kurzy či kurzy odborného vzdělávání;

17. vítá iniciativy, jež podnikla Komise, jako např. „nástroj na posílení mobility žen“ 
(WO.M.EN – WOmen Mobility ENhancement Mechanism) a vyzývá ji, aby rozšířila a 
zlepšila rozsah projektů zaměřených na zvýšení pracovní mobility žen;

18. vyzývá členské státy, aby zřídily kontaktní místa pro mobilní pracovníky v cizích 
domácnostech a pro pečovatele, kteří mají individuální vztah se svým zaměstnavatelem, 
aby jim poskytly prostředek ke zřízení sítě, která jim umožní informovat se o svých 
právech;
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