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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné vynaložit větší úsilí k dosažení cílů stanovených 
ve strategii EU 2020, tedy zvýšení účasti žen na pracovním trhu na 75 %, což by uvolnilo 
významnou část dosud nevyužitého potenciálu, zejména v oblasti vědy a technologického 
výzkumu, a přispělo by to k hospodářské účinnosti a vyšší produktivitě;

1. znovu připomíná svou výzvu, aby členské státy zařadily hledisko rovnosti pohlaví 
do průběhu evropského semestru, a to tak, že při provádění pokynů uvedených v roční 
analýze růstu přihlédnou k potřebám a situaci žen; vyjadřuje uznání těm členským státům, 
které zohlednily problematiku rovného postavení žen a mužů ve svých  národních 
programech reforem, vyjadřuje však politování nad tím, že mnoho členských států tuto 
problematiku zcela opomenulo; 

2. vyzývá Komisi, aby doplnila ukazatele zachycující situaci týkající se rovnosti žen a mužů, 
a umožnila tak sledování pokroku, kterého bylo v rámci cílů EU 2020 dosaženo, a aby cíle 
EU 2020 a ukazatele co nejvíce rozdělila podle pohlaví;  

3. připomíná, že rozdíly v odměňování žen a mužů jsou v EU stále problémem a že tato 
skutečnost ovlivňuje také výši důchodu, který ženy později pobírají; vyzývá proto členské 
státy, aby ve svých národních programech reforem stanovily kvalitativní cíle týkající se 
odstranění tohoto rozdílu;  

4. připomíná, že většinu prací na částečný úvazek vykonávají ženy, což omezuje jejich 
ekonomickou nezávislost v případě, že se nejedná o jejich volbu, a že tato skutečnost 
vážně ovlivňuje ženy, které se nacházejí ve složité životní situaci, jako jsou matky
samoživitelky; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zaměstnávání žen sledovaly jak 
z hlediska kvantity, tak z hlediska kvality, tj. na základě počtu odpracovaných hodin 
týdně, druhu smluv a s tím související schopnosti zajistit si finanční nezávislost; vyzývá 
členské státy, aby v každém opatření, jehož cílem je podpořit podnikání a samostatnou 
výdělečnou činnost, kladly důraz na problematiku rovného postavení žen a mužů; 

5. zdůrazňuje, že ženy je třeba vybízet a více směřovat k tomu, aby vstupovaly do odvětví 
s nejvyšším potenciálem zaměstnanosti, jako je odvětví v nízkouhlíkovém hospodářství 
účinně využívajícím zdroje („zelená pracovní místa“) nebo digitálním hospodářství; 
zdůrazňuje, že práce ve zdravotnickém a sociálním sektoru („bílá pracovní místa“), který 
zaměstnává mnoho žen, by měla být lépe ceněna, pokud jde o druhy smluv a platy;

6. poznamenává, že by měl být rovněž usnadněn přístup žen do zaměstnání s vyššími nároky 
na kvalifikaci, aby se tak zmenšil rozdíl produktivity EU a zvýšila se její 
konkurenceschopnost na globálních trzích.


