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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 EU v současnosti čelí nejhorší hospodářské a finanční krizi od velké 
hospodářské krize ve 30. letech;

B. zhledem k tomu, že dopady hospodářské krize jsou obzvláště závažné pro ženy, jež jsou jí 
zasaženy přímo i nepřímo, zejména pokud jde o různou míru zaměstnanosti mezi muži 
a ženami;

C. vzhledem k tomu, že přetrvávající nedostatečné zastoupení žen na všech úrovních 
rozhodování a na poli sociálního dialogu úzce souvisí s jejich nedostatečných zastoupením 
ve vládách, odborech a zaměstnavatelských organizacích, přičemž právě 
v zaměstnavatelských organizacích se zastoupení žen vyskytuje setrvale nejméně často, 
a vzhledem k tomu, že nedostatečné zastoupení žen se může projevit také tím, že chybí 
jasná a ucelená politika v otázkách rovnosti pohlaví;

1. poukazuje na to, že třístranný sociální dialog a kolektivní vyjednávání mají nepochybně 
velký potenciál jako prostředek podpory rovnosti pohlaví; zdůrazňuje význam 
kolektivního vyjednávání mezi vedením a zaměstnanci za účelem zlepšení rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem a s cílem řešit rozdíly v odměňování a tzv. 
skleněný strop a bojovat proti těmto jevům;

2. zdůrazňuje, že nejsou řádně zdokumentovány vzorce zastoupení na různých úrovních 
(místní, odvětvové, mezioborové, vnitrostátní, nadnárodní a mezinárodní); zdůrazňuje, že 
téměř neexistují údaje o zastoupení žen z hlediska věku, sexuality, schopností, třídy, 
etnického původu, občanského statusu a rasy; zdůrazňuje význam členěných údajů;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, aby ženy mohly uplatňovat svá práva ve 
všech oblastech společnosti bez diskriminace, a zdůrazňuje právo žen podílet se na 
politickém životě a na formulování a provádění hlavních politických témat, zejména tím, 
že budou vykonávat veřejné funkce a budou voleny do odborových svazů a orgánů 
kolektivního zastoupení;

4. lituje skutečnosti, že specifické potřeby žen bývají v jednotlivých fázích kolektivního 
vyjednávání přehlíženy bez ohledu na skutečnost, že ve většině rodin s jedním rodičem, 
které jsou značně postiženy krizí, jsou živitelkami ženy; zdůrazňuje, že beze změny 
v kultuře samotného kolektivního vyjednávání (kdo vyjednává a jak – přičemž se 
zdůrazňuje vůdčí styl) může dojít jen k málu změn v tom, o čem se jedná; zdůrazňuje, že 
úsilí týkající se rozmanitosti, rovnosti, zastoupení podporujícího začleňování 
a demokratizaci vedení v rámci orgánů je zapotřebí zařadit do programu kolektivních 
vyjednávání a sociálního dialogu;

5. zdůrazňuje, že kolektivní vyjednávání je cenným doplňkem právních předpisů 
a rozhodovacích procesů v prosazování rovnosti mezi ženami a muži a je klíčovým 
mechanismem pro zohledňování rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnání;
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6. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajímat se o názory žen, které většinou odrážejí také zájmy 
dětí nebo starších osob, o něž ženy pečují, a zajistit, aby byly zastoupeny ve 
vyjednávacích týmech, a požaduje, aby byla prováděna hodnocení dopadu kolektivních 
smluv na rovnost žen a mužů;

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit zastoupení a účast žen ve strukturách podílejících se na 
sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a zohledňovat v příslušných fórech 
genderovou dimenzi;

8. vyzývá odbory, aby výslovně podporovaly ženy a školily je k účasti ve vyjednávacích 
týmech včetně evropské rady zaměstnanců;

9. zdůrazňuje, že odbory by měly zvýšit povědomí o přínosech sdružování v odborech a vést 
zvláštní kampaně s cílem vybízet ženy k účasti;

10. vyzývá odbory, aby zajistily, aby organizace odborového života (shromáždění, cesty, 
činnosti) odpovídala potřebám rovnováhy pracovního a soukromého života mužů i žen;

11. vyzývá odbory, aby u svých členů a u zaměstnavatelů podporovaly a posilovaly 
vnímavost vůči otázkám rovnosti žen a mužů;

12. vyzývá členské státy, aby zajistily rovné zastoupení a účast žen a mužů v institucích 
podílejících se na sociálním dialogu, což povede k tomu, že bude genderové problematice 
věnována větší pozornost;

13. vyzývá EU a členské státy, aby podněcovaly vnímavost svých sociálních partnerů 
vůči genderové problematice;

14. zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet agendu vyjednávání s ohledem na rovnost žen a mužů 
i jasnou strategii pro genderové otázky;

15. zdůrazňuje, že záležitosti týkající se rovnosti pohlaví, jako je platová nerovnost mezi muži 
a ženami, genderová segregace na trhu práce, sladění pracovních a rodinných povinností, 
podpora kariérního růstu a boj proti násilí a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, musí být 
začleněny do agendy sociálního dialogu, aby byly zohledněny zájmy žen i mužů;

16. vyzývá odbory, aby do agendy kolektivního vyjednávání začlenily genderové hledisko;

17. vyzývá členské státy, aby uplatňovaly akční rámec pro rovnost žen a mužů (2005);

18. vyzývá členské státy, aby zvláštní pozornost věnovaly zejména malým a středním 
podnikům, které se vždy potýkají s většími obtížemi při prosazování rovných příležitostí 
a vstřebávání nákladů na zaměstnance nepřítomné z důvodu mateřské nebo rodičovské 
dovolené;

19. vyzývá členské státy, aby zajistily právo na rovné pracovní příležitosti, pokud jde 
o přístup k pracovním místům, odborné vzdělávání a povyšování a zásadu „stejná mzda za 
stejnou práci“;

20. vyzývá členské státy, aby udělovaly výroční Cenu za rovnost pohlaví podnikům, které 
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prostřednictvím svých personálních a administrativních metod podporují rovnost pohlaví 
na pracovišti;

21. naléhavě vyzývá členské státy, aby skutečně uznávaly mateřství a otcovství jako 
mimořádně důležitou sociální funkci a aby zaručovaly práva na pracovní volno, která jsou 
zakotvena v právních předpisech;

22. vyzývá Komisi, aby zajistila začlenění hlediska rovnosti pohlaví do legislativních opatření 
na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání.
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