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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 mezi cíle strategie Evropa 2020 patří zvýšení míry zaměstnanosti 
mužů a žen v EU na 75 %, a vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen v EU činí
v současnosti 58,2 %, přičemž mezi členskými státy panují velké rozdíly,

B. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 klade důraz na ekologickou transformaci, odvětví 
obnovitelných zdrojů a vědecká a technologicky náročná zelená pracovní místa pro 
udržitelné hospodářství, a vzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále nedostatečně 
zastoupeny ve vzdělávání i příslušných pracovních místech, což vede k výrazné 
odvětvové segregaci podle pohlaví,

C. vzhledem k tomu, že mikroúvěry sice jsou důležitým nástrojem pro podnikání žen a pro 
vytváření rodinných podniků, ženy jsou však v podnicích v Evropské unii nadále 
nedostatečně zastoupeny – představují průměrně 30 % všech podnikatelů,

D. vzhledem k tomu, že více než 60 % absolventů vysokých škol tvoří ženy, vzhledem
k tomu, že příliš málo žen a dívek volí vědeckou dráhu, což vede k výrazné odvětvové 
segregaci podle pohlaví, a vzhledem k tomu, že rozdíl mezi počtem žen a mužů 
zaměstnaných v oboru informačních technologií se postupem času nejen nezmenšuje, ale 
spíše vzrůstá,

E. vzhledem k tomu, že na pracovních trzích EU stále existují rozdíly v odměňování mužů
a žen, rozdíly mezi pohlavími v míře zaměstnanosti na plný a částečný úvazek a v míře 
zaměstnanosti, které jsou způsobeny mimo jiné rodičovstvím, a vzhledem k tomu, že 
segregace trhu práce v zaměstnání je hlavní překážkou řádného fungování pracovního trhu 
EU;

1. zdůrazňuje skutečnost, že má-li se míra zaměstnanosti žen zvýšit, musí členské státy 
věnovat zvláštní pozornost účinnému provádění právních předpisů proti diskriminaci
a ustanovení vstřícných k rodině, podporovat přijímání pracovních sil do netradičních 
zaměstnání pomocí dobrovolných opatření a splnitelných cílů a zajišťovat přístupnost
a odpovědnost; zdůrazňuje význam monitorování požadavků trhu práce a požadavků na 
dovednosti; vyzývá členské státy, aby komplexně podpořily národní ministerstva pro 
oblast práce a vzdělávání při provádění programů ke zohledňování rovnosti mužů a žen;

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce vysoce kvalifikované pracovnice s požadovanými 
dovednostmi, je nutné umožnit ženám vstup a opětovný vstup na trh práce a to, aby na 
něm dosáhly postupu, zejména těm zranitelným, které čelí strukturální nezaměstnanosti
a obtížím při návratu, ať už o práci přišly v důsledku nedávné finanční krize, nebo se vrací
z  mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo z jiných důvodů, a umožnit jim bez ohledu na 
druh jejich pracovní smlouvy rekvalifikaci a přístup k odborné přípravě s cílem zvýšit 
jejich kvalifikaci; dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit přístup a pobídky k aktivní 
účasti na celoživotním učení v každém stadiu kariéry a podporovat studium technického
a inženýrského zaměření u dívek s cílem pružně přizpůsobovat vzdělávání a odbornou 
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přípravu potřebám trhu práce, zejména potřebě vysoce kvalifikovaných pracovníků;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí investovat do účinných systémů poradenství v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, které by mladým ženám pomohly si zvolit vyšší vzdělání 
vědeckého, inženýrského či technického zaměření, ať už v rovině akademické či 
neakademické; poukazuje na to, že je třeba věnovat mimořádnou pozornost zařazení IKT 
dovedností, digitální gramotnosti a komunikačních dovedností do politik odborného 
vzdělávání a celoživotního učení členských států a podpořit ženy v tom, aby tyto možnosti 
využívaly, a rozšířit možnosti odborné přípravy pro ženy tak, aby se mohly během své 
kariéry přizpůsobit změnám na trhu práce, a tím přispět ke zvýšení jejich zastoupení
v odvětvích strategického významu pro budoucí rozvoj; domnívá se, že je nezbytné 
odstranit stereotypy týkající se pohlaví ve vzdělávání;

4. domnívá se, že mají-li být v proměnlivém ekonomickém prostředí zachovány kvalifikace
a dovednosti pracujících žen a má-li se těm, kdo o to mají zájem, pomoci v návratu do 
práce, pak je nezbytné, aby do programů odborné přípravy, které organizuje daný 
zaměstnavatel, byli zařazeni i jeho zaměstnanci na rodičovské dovolené;

5. vyzývá členské státy, aby se více snažily zabránit segregaci trhů práce tím, že do svých 
strukturálních reforem trhu práce zahrnou nástroje, jako např. Evropský sociální fond, pro 
boj proti profesní segregaci žen, která se projevuje nedostatečným zastoupením žen ve 
vedoucích pozicích a trhem práce segregovaným podle pohlaví, pomocí účinných opatření 
zaměřených na předsudky a stereotypy i překážky v podobě „skleněného stropu“, výměnu 
osvědčených postupů a srovnávacích ukazatelů mezi členskými státy a legislativních 
opatření, včetně kvót pro zvýšení zastoupení žen ve vedoucích pozicích;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly opatření pro skloubení rodinného
a profesního života a investovaly do účasti žen na trhu práce podporou řízení rozmanitosti, 
profesní motivací žen a podněcováním vytváření nových pracovních míst s pružnějšími 
formami pracovních podmínek;

7. zdůrazňuje, že nová pracovní místa by měla být provázena novými formami pracovních 
smluv, které umožní pracovníkům s nezaopatřenými dětmi, aby měli nestandardní 
pracovní dobu, zkrátili si svůj pracovní úvazek či si zvolili práci na dálku;

8. vybízí Komisi, aby podporovala uplatňování zásady rovných příležitostí v průmyslu
s cílem umožnit rovnoměrné zapojení mužů a žen, se zvláštním přihlédnutím k odvětvím,
v nichž mají tradičně převahu muži;

9. vyzývá Komisi, aby doplnila stávající právní rámec pro dosažení rovnováhy mezi 
rodinným a pracovním životem a aby předložila nové legislativní návrhy, které se budou 
týkat otcovské dovolené, dovolené při adopci dítěte a dovolené za účelem péče o závislé 
osoby; se znepokojením bere na vědomí, že současná jednání v Radě, pokud jde
o navrhovanou revizi směrnice 92/85/EHS, uvízla na mrtvém bodě;

10. zdůrazňuje, že je nutné uspořádat trh práce tak, aby umožňoval skloubení rodinného
a pracovního života, a to prostřednictvím vytvoření struktur a institucí péče o děti, starší 
lidi a další závislé osoby, aby dostatečně pokrýval skutečné potřeby a zajišťoval kvalitní
a dostupné pečovatelské služby pro všechny, takže by pracující matky mohly skloubit svůj 
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profesní a rodinný život, čímž by se zlepšila účast žen na trhu práce a jejich ekonomická 
nezávislost; 

11. zdůrazňuje, že je třeba zavést pružnější pracovní dobu a různé možnosti práce na dálku, 
aniž by se tím ohrozila ekonomická nezávislost zaměstnanců, zejména žen, které jsou 
častěji nedobrovolně zaměstnávány na dobu určitou a na částečné úvazky; zdůrazňuje 
nutnost důstojných platů a přístupu k sociálnímu zabezpečení, bez ohledu na to, zda je 
osoba zaměstnána na plný, či částečný pracovní úvazek;

12. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru zaměstnanosti žen nejsou jen ve zdravotních
a sociálních službách, ale také v oblasti národní obrany, odvětví logistiky (včetně 
dopravy), odvětví služeb pro podniky – například pojišťovnictví a poradenství – a 
v oblasti ekologie a udržitelných pracovních míst;

13. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podpořily a rozvinuly specifické programy, 
které by přilákaly ženy do technických povolání, prostřednictvím dotací pro mladé 
akademičky, v souladu s osvědčenými postupy v některých členských státech, jako je 
např. program „Excellentia“ v Rakousku, jenž umožnil zdvojnásobit počet profesorek na 
vysokých školách zaměřených na vědu a techniku a přispěl k vytvoření vysoce kvalitních 
výzkumných středisek, které řídí ženy;

14. vyzdvihuje, že „zelená pracovní místa“ mají potenciál stát se klíčovou složkou růstu 
budoucího evropského trhu práce EU; vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby zajistily, 
že budou ženy těžit z těchto pracovních míst ve stejné míře jako muži; žádá, aby byla 
zvláštní pozornost věnována tomu, aby se při přechodu na obnovitelné zdroje energie
a investice do zelených technologií za účelem modernizace fyzické infrastruktury rovněž 
pokročilo v tom, aby měli muži a ženy rovněž důstojná a vysoce kvalitní pracovní místa;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly soukromý a veřejný sektor v přijímání 
všech možných a nezbytných opatření zaměřených na odstranění rozdílů v odměňování 
žen a mužů a hlavních nerovností z hlediska přístupu, odměny, rozvoje kariéry, účasti
a správy, s cílem zlepšit účast žen na trhu práce; zdůrazňuje v této souvislosti význam 
transparentnosti v podobě lepších statistik a rovněž důležitost použitelné definice 
„rovnocenné práce“; vítá, že Komise oznámila přezkoumání důchodového systému pro 
osoby s nepravidelnými příspěvky na důchodové pojištění v důsledku nezaměstnanosti, 
nemoci nebo pečovatelských povinností, což se týká převážně žen.
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