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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 přechod k nové ekonomice by neměl být využíván jako záminka 
ke snižování financování některých opatření v oblasti rovnosti žen a mužů, ale měl by 
být naopak chápán jako jedinečná příležitost ke zvýšení účasti žen na trhu práce v EU, 
což je základní podmínka pro zajištění udržitelného rozvoje, plné využití potenciálu 
tvorby pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti,

1. zdůrazňuje, že je důležité zaměřit se na rovnost žen a mužů v rámci přechodu na nový 
typ hospodářství, neboť u žen je vzhledem k nestálým pracovním podmínkám 
a k setrvalému rozdílu v odměňování žen a mužů vyšší pravděpodobnost, že jejich 
postavení na trhu práce bude nejisté; vyzývá k zavádění politik v oblasti trhu práce, 
které by se zabývaly genderovým rozměrem a doprovázely by je programy určené 
k podpoře přijímání žen do netradičních zaměstnání;

2. upozorňuje na skutečnost, že je třeba odstranit omezení, jež v současnosti ženám brání 
v zahájení podnikatelské činnosti – ženy tvoří pouze 30 % podnikatelů a jen málo žen 
je samostatně výdělečně činných – a to tím spíše, že úloha podnikatelů je pro 
produktivitu a růst v udržitelném hospodářském modelu klíčová;

3. zdůrazňuje, že má-li být odstraněna genderová segregace na trhu práce, cílené úsilí 
o zajištění přístupu žen k vzdělání na všech úrovních a o poskytování celoživotního 
vzdělávání je zásadní; vyzývá k poskytování vhodného odborného vzdělání, které by 
umožnilo zabránit nepřiměřeně nízkému zastoupení pracovnic v nízkouhlíkových 
odvětvích hospodářství; 

4. zdůrazňuje, že v oblasti technické odborné přípravy a vyučení by měly být lépe 
zohledňovány potřeby žen, včetně rozvržení pracovní doby a místa pracoviště, které 
by lépe odpovídaly jejich úloze v rámci rodiny, a odborné přípravy přiměřené jejich 
úrovni kvalifikace; vyzývá EU a členské státy, aby zavedly pružné a kvalitní 
možnosti, jak zajistit péči o dítě;

5. vyzývá EU a členské státy, aby v rámci programů Evropského sociálního fondu (ESF) 
upřednostňovaly „zelená“ pracovní místa pro ženy, zejména s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že ESF financuje projekty odborné přípravy např. v oblasti udržitelných 
zdrojů energie či ekoturistiky; zdůrazňuje, že má-li být zvýšena míra účasti žen na 
projektech podporovaných ESF, která je v současnosti nižší než 10 %, je třeba věnovat 
řešení tohoto problému větší úsilí;

6. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit účast žen v odborových svazech činných mezi 
zaměstnanci netradičních odvětví, neboť mají-li být pracovní místa v novém 
hospodářství sociálně udržitelná, je klíčové chránit práva žen.


