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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby politiky EU více zohledňovaly postavení žen patřících do 

různých věkových skupin, zejména pokud jde o politiky v oblasti vzdělávání, integrace, 

migrace, zaměstnanosti, chudoby, zdravotní péče a sociální ochrany, a více se zaměřovaly 

na situaci žen v rozhodovacím procesu;  

2. zdůrazňuje škody, které hospodářství i jednotlivcům způsobují rozdíly v odměňování žen 

a mužů; zdůrazňuje, že rozdíly v odměňování žen a mužů částečně pramení ze 

skutečnosti, že odvětví, kde jsou ženy nadměrně zastoupeny, často patří mezi odvětví s 

nižšími platy; naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby zprůhlednily vývojové trendy 

v odměňování s cílem zabránit přetrvávajícím nebo rostoucím rozdílům v odměňování; 

vyzývá Komisi, aby provedla přezkum stávajících právních předpisů týkajících se rozdílů 

v odměňování žen a mužů (směrnice č. 2006/54), jak to požaduje Parlament ve svém 

usnesení ze dne 13. března 2012; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 

spolupráci se sociálními partnery vypracovaly vnitrostátní politiky zaměřené na odstranění 

rozdílů v odměňování žen a mužů, které se zaměří na integraci žen na trhu práce a 

podporu rovných příležitostí v oblasti mobility; 

3. vybízí členské státy, aby bojovaly proti chudobě a sociálnímu vyloučení žen všech 

věkových skupin; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření s cílem předcházet 

feminizaci chudoby podporou zaměstnanosti a podnikatelského ducha žen, bojem proti 

rozdílům v odměňování a usnadňováním sladění pracovních a rodinných povinností díky 

rozvoji zařízení pro péči o děti; 

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost problému chudoby 

starších žen způsobenému skutečností, že dostávají nižší důchody, k čemuž rovněž 

dochází v důsledku doby, kterou během života strávily mimo zaměstnání, aby se mohly 

starat o děti a další závislé rodinné příslušníky; 

5. vyzývá členské státy, aby chránily práva žen, prosazovaly rovnoprávnost a rovné 

příležitosti žen a mužů, zajišťovaly bezpečné pracovní podmínky a bojovaly proti všem 

formám vykořisťování a diskriminace na pracovním trhu, jako je segregace zaměstnání 

nebo mzdová diskriminace, zejména podporou celoživotního vzdělávání, bojem proti 

nejistým pracovním místům a podporou práce, při níž lze uplatňovat příslušná práva, 

pracovní doby, která je slučitelná s rodinným životem, sítě veřejného zdravotnictví, 

systému sociálního zabezpečení a různých postupů organizace pracovní doby na žádost 

žen; 

6. zdůrazňuje, že je třeba, aby se vzdělání a odborná příprava v povoláních v oblasti 

matematiky, informatiky, přírodních věd a nových technologií staly pro ženy 

přitažlivějšími, aby se tak překonala segregace zaměstnání a mzdová diskriminace; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby u žen od útlého věku podporovaly zájem o povolání a 

profese vyžadující vědecké, technické, inženýrské a matematické schopnosti pro lepší 

zaměstnatelnost a pro usnadnění přechodu mezi vzděláváním, odborným vzděláváním a 
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zaměstnáním; vyzývá proto členské státy, aby zajistily nebo dále rozvíjely kvalitní služby 

vzdělávacího a kariérního poradenství, jež by ženám v tomto ohledu pomohly; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření s cílem řešit segregaci odvětví podle 

pohlaví, a to jak prostřednictvím motivace jednotlivců od útlého věku k zapojení do 

příslušných odvětví, tak řešením podmínek, kvůli nimž jsou jednotlivá odvětví pro ženy 

nebo muže méně atraktivní, jako jsou např. pracovní podmínky neslučitelné s povinnostmi 

v oblasti péče nebo platové podmínky; 

8. domnívá se, že podpora vzdělávací a profesní mobility žen může přispět k dosažení 

jednoho z hlavních cílů strategie Evropa 2020 zvýšit zaměstnanost žen a mužů ve věku od 

20 do 64 let na 75 %, mimo jiné i prostřednictvím většího zapojení mladých lidí, starších 

pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace migrantů; 

9. upozorňuje zejména na ženy se zdravotním postižením a zdůrazňuje, že je třeba přijímat 

opatření a provádět činností v oblasti boje proti dvojí diskriminaci a na podporu naprosto 

rovných práv a příležitostí; 

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby vzdělávací systémy byly genderově citlivé a nabízely 

dětem různé volby při hledání vlastního nadání; zdůrazňuje, že z výzkumů vyplývá, že 

silné genderové stereotypy při výchově posilují segregaci mužů a žen na trhu práce, a to 

jak ve vztahu k odvětvím, tak k povoláním; vyzývá Komisi a členské státy, aby proti 

těmto stereotypům bojovaly; 

11. zdůrazňuje, že raná profesní mobilita sehrává klíčovou úlohu při utváření pozdějších změn 

v zaměstnání; připomíná svá dvě usnesení ze dne 24. května 2012 o iniciativě „Příležitosti 

pro mladé“ a ze dne 16. ledna 2013 o evropské záruce pro mladé lidi; vyzývá proto 

Evropskou komisi a členské státy, aby urychleně provedly „balíček opatření týkajících se 

zaměstnanosti mladých lidí“, zvláště pokud jde o iniciativu „Your EURES first Job“ a 

záruku pro mladé lidi s cílem podpořit včasnou vzdělávací a profesní mobilitu mladých 

žen; 

12. vyzývá sociální partnery, členské státy a Komisi, aby podporovaly zlepšování prvků 

rovnosti žen a mužů v kolektivních smlouvách, mimo jiné i podporou práva na pružnou 

pracovní dobu, zařízení pro péči o děti, poradenství pro zaměstnankyně, opatření s cílem 

zvýšit zastoupení žen při kolektivním vyjednávání a vyhodnocováním dopadů 

kolektivních smluv na ženy; 

13. naléhavě vyzývá členské státy, aby zvýšily ochranu žen, které se z pracovních důvodů 

stěhují do zahraničí, před obchodováním s lidmi, se zvláštním důrazem na přístup k 

informacím a poradenství; 

14. domnívá se, že zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně kulturního zázemí 

a/nebo tradic žen z menšinových společenství; 

15. vyzývá členské státy, aby předkládaly genderové údaje o profesní mobilitě a aby 

pamatovaly na ustanovení o prosazování rovného postavení žen a mužů v oblasti profesní 

mobility při přípravě vnitrostátních politik a při vytváření národních reformních programů 

(NRP), a to zejména se zvláštním ohledem na plánování a provádění národních a 
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regionálních operačních programů dotovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) pro 

programové období 2014–2020 a později; připomíná své usnesení ze dne 25. října 2012, 

v němž podpořil návrh Komise vyčlenit 25 % všech prostředků na politiku soudržnosti na 

ESF1; 

16. zdůrazňuje, že bude-li tato otázka specifickým cílem těchto programů nebo se stane 

zvláštní horizontální prioritou, začnou se ukazovat správné postupy a příslušná opatření 

přinesou výsledky na regionální nebo místní úrovni; 

17. vyzývá členské státy, aby podporovaly vnitrostátní, regionální i místní projekty na 

zlepšení míry zaměstnanosti žen; vyzývá členské státy, aby podporovaly větší zapojení 

mužů a žen do dobrovolnické a charitativní činnosti pro místní společenství; 

18. zdůrazňuje význam studia jazyků a vyzývá k pořádání kurzů místních jazyků a kultury 

zaměřených zejména na ženy; 

19. vybízí členské státy, aby zjednodušily postupy s cílem umožnit místním a regionálním 

orgánům:  

- navrhovat a uskutečňovat specifické programy zaměřené na zapojení žen a mužů do 

místních společenství a podporu mezikulturní výměny; 

- nabízet ženám, které následují své manžely či partnery do jiného členského státu, 

odpovídající služby, jako jsou kurzy, které jim usnadní integraci do nového sociálního a 

kulturního prostředí, např. jazykové kurzy či kurzy odborného vzdělávání, se zvláštním 

zaměřením na zranitelné ženy; 

- věnovat větší pozornost začleňování žen na trhu práce, zejména pokud jde o získávání 

kvalifikace a její doplňování, získávání dovedností a realizaci programů celoživotního 

vzdělávání a odborného vzdělávání; 

- řešit ohrožené vysoce mobilní ženy, jako jsou ženy pracující v domácnosti, 

pečovatelky, uklízečky a ženy pracující v hotelovém či gastronomickém odvětví; 

- podporovat kampaně neziskových organizací na zvyšování sociálního povědomí, které 

se zaměřují na ženy v mezinárodních komunitách, jako jsou manželky nebo partnerky, 

které pocházejí z jiných zemí;  

- rozvíjet programy odborného vedení v oblasti integrace, psychologické poradenství a 

integrační projekty; zdůrazňuje, že konkrétní opatření představují praktickou pomoc při 

chápání a řešení problémů; 

20. vyzývá Komisi, aby sledovala, jakým způsobem ženy a muži využívají fondy EU 

zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu, profesní a vzdělávací mobilitu a na účast na 

trhu práce, a pravidelně o tom předkládala zprávy; vyzývá členské státy i Komisi, aby 

urychleně reagovaly v případě, že využívání nebude vyvážené; 

                                                 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 v zájmu dosažení kladného výsledku postupu 

schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020. 
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21. doporučuje vytvořit evropskou síť poradenských služeb, která by místním společenstvím 

pomáhala řešit tento problém tím, že by jim poskytovala informace, know-how a odborné 

vedení v oblasti integrace žen; doporučuje propagaci a využívání nástrojů a sítí a 

dlouhodobé financování stávajících evropských sítí i nástrojů usnadňujících mobilitu, jako 

je EURES, Vaše Evropa a Europe Direct, které ženám mimo jiné usnadňují hledání 

informací o jejich právech a příležitostech v různých členských státech; 

22. znovu zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zaručovaly právo na sloučení rodiny; 

23. vyzývá členské státy, aby přijaly infrastrukturní opatření na podporu mobilních 

pracovníků s rodinami, a řešily tak přístup ke vzdělání a péči o děti, sociálnímu 

zabezpečení a komunitním službám; vyzývá vysílající i přijímající členské státy, aby 

vypracovaly mechanismy pro integraci a opětovné začlenění vysoce mobilních pracovníků 

s rodinami; zdůrazňuje, že by zaměstnavatelé měli více uznávat hodnotu mezikulturních 

dovedností, které ženy žijící v zahraničí získaly; 

24. vyzývá členské státy, aby zajistily vzájemné uznávání diplomů a profesních kvalifikací a 

aby zjednodušily postupy uznávání; 

25. poukazuje na to, že v případech, kdy hlavní problém nepředstavuje samotné uznání, ale 

spíše dlouhodobá povaha procesu vedoucího k uznání, může právě to být příčinou 

špatného začátku v novém hostitelském prostředí v EU; 

26. zdůrazňuje pozitivní dopad, jaký má získávání zájmu žen o povolání v klíčových 

odvětvích s vysokým potenciálem zaměstnanosti již v rané fázi, zejména v ekologickém 

hospodářství, zdravotní a sociální péči a digitálním hospodářství; 

27. vyjadřuje své znepokojení nad vysokou mírou „nedostatečného využití intelektuálního 

potenciálu žen“, tj. nedostatečného využívání kvalifikací mobilních pracovnic, což je 

zřejmé zejména ve vysoce feminizovaných odvětvích, jako je ošetřovatelství a péče o 

domácnost; 

28. domnívá se, že mají-li ženy, které se přestěhují do zahraničí, efektivně těžit z nabytých 

výsad, je třeba jim umožnit využívání přenosných práv na sociální zabezpečení. 
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