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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 strategie Evropa 2020 předpokládá nárůst míry zaměstnanosti mužů 
a žen na 75 %; vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen činí v současnosti 58,2 %;

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; 

2. zdůrazňuje, že mají-li být na trhu práce vysoce kvalifikované pracovnice s požadovanými 
dovednostmi, je nutné poskytnout ženám, které čelí strukturální nezaměstnanosti 
a obtížím při návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené, bez ohledu na druh jejich 
pracovní smlouvy, možnost rekvalifikace a přístup k odborné přípravě s cílem zvýšit 
jejich kvalifikaci; dále zdůrazňuje, že je nutné ženám zajistit přístup 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 
přípravu potřebám trhu práce; 

3. vyzývá členské státy, aby do svých strukturálních reforem trhu práce zahrnuly nástroje na 
boj s profesní segregací žen v horizontálním i vertikálním směru pomocí účinných 
opatření zaměřených na stereotypy a rovněž výměnu osvědčených postupů a srovnávacích 
ukazatelů mezi členskými státy; 

4. vyzývá Komisi, aby investovala do účasti žen na trhu práce a podporovala ji 
provozováním podpory řízení rozmanitosti, profesní motivací žen a podněcováním 
vytváření nových pracovních míst, která umožňují rovnováhu mezi pracovním a rodinným 
životem, jako například pružné formy práce;  

5. poznamenává, že příležitosti zvýšit míru zaměstnanosti žen nejsou jen ve zdravotních 
a sociálních službách, ale také v odvětví služeb pro podniky – například pojišťovnictví 
a poradenství – a v oblasti životního prostředí a udržitelných pracovních míst;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly soukromý sektor v přijímání všech 
možných opatření zaměřených na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů s cílem 
zlepšit účast žen na trhu práce.


