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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, a zejména na jeho články 2, 3, 6, 9 a 15,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje, 
zejména na cíle 1, 5, 8 a 10 a související záměry a ukazatele,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) z roku 1951 o stejném 
odměňování a na úmluvu této organizace o násilí a obtěžování z roku 2019,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného 
odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti1,

– s ohledem na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů na období let 
2016–2019,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán EU na období 2017–2019: Boj proti 
rozdílům v odměňování žen a mužů“ (COM(2017)0678),

– s ohledem na zprávu Komise z roku 2019 o rovnosti žen a mužů v EU,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 
2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 
v oblasti zaměstnání a povolání2 a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 
rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU3,

– s ohledem na ukazatele rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a 
mužů (EIGE), a zejména na jeho zprávu z října 2019,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 13. června 2019 o odstraňování rozdílů v odměňování 
žen a mužů: klíčové politiky a opatření,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2019 o ekonomikách založených na 
genderové rovnosti v EU: další postup,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě z hlediska rovnosti žen a 
mužů4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2017 o potřebě vypracovat strategii EU pro 

1 Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 112.
2 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
3 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
4 Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 93.
5 Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 24.
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odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o posílení hospodářského postavení žen 
v soukromém a veřejném sektoru v EU7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 o boji proti nerovnostem jakožto 
nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a 
mužů9,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2020 o Unii rovnosti: strategie pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025 (COM(2020)0152),

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v 
boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům10,

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie 
a jednou z jejích společných a základních zásad zakotvených v článku 2 a čl. 3 odst. 3 
SEU, článku 8 a 19 SFEU a článku 23 Listiny základních práv, což EU vyjadřuje svým 
závazkem k prosazování rovnosti žen a mužů ve všech svých politikách a činnostech; 
vzhledem k tomu, že článek 157 SFEU výslovně stanoví, že členské státy musí zajistit 
uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci;

B. vzhledem k tomu, že v rámci EU mají ženy příjmy nepoměrně nižší než muži; vzhledem 
k tomu, že podle nejnovějších údajů Komise činí rozdíl v hodinové mzdě žen a mužů v 
EU 15,7 %11, ačkoli se tento údaj v jednotlivých členských státech významně liší; 
vzhledem k tomu, že při zohlednění míry zaměstnanosti a celkové účasti na trhu práce 
se rozdíl v odměňování žen a mužů zvýší na 40 %12; vzhledem k tomu, že na částečný 
úvazek v EU pracuje pouze 8 % mužů13, avšak téměř třetina žen (31 %)14, a to z 
různých důvodů, včetně stereotypů, strukturální faktorů a společenských očekávání; 
vzhledem k tomu, že transparentnost odměňování může hrát klíčovou úlohu při 
zajišťování skutečného pokroku při řešení rozdílů v odměňování žen a mužů a v boji 
proti nerovnostem a mohla by pomoci odhalit systematické podhodnocení a 
nedostatečné ocenění a odměňování práce žen, které čelí přetrvávajícím nerovnostem v 
odměňování; vzhledem k tomu, že kolektivní vyjednávání může zmenšit nespravedlivé 
rozdíly v odměňování, zvýšit transparentnost odměňování a obecně řešit nízké mzdy;

C. vzhledem k tomu, že pro pochopení vícenásobné diskriminace, která ještě více 

6 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 60.
7 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 6.
8 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 89.
9 Přijaté texty, P9_TA(2020)0025.
10 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
11 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů. Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025.
12 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a mužů.
13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů. Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025.
14 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů. Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025.
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prohlubuje rozdíly v odměňování žen a mužů v neprospěch žen s více úlohami, a že pro 
pochopení prolínání genderu s dalšími sociálními faktory, jako je zdravotní postižení, je 
zapotřebí meziodvětvový přístup; vzhledem k tomu, že více než polovina žen v 
produktivním věku se zdravotním postižením je ekonomicky neaktivní; vzhledem k 
tomu, že ve všech členských státech je míra silné hmotné deprivace u žen se zdravotním 
postižením vyšší než u žen bez zdravotního postižení;

D. vzhledem k tomu, že ačkoli zapojení žen na trhu práce roste, stále přetrvávají rozdíly v 
zaměstnanosti žen a mužů, v jejichž důsledku se ženy mohou ocitnout ve znevýhodněné 
nebo nejisté situaci; vzhledem k tomu, že rozdíl v míře zaměstnanosti mužů a žen v EU 
činí 11,6 %15; vzhledem k tomu, že ženy jsou méně zastoupeny v dobře placených 
odvětvích a na rozhodovacích pozicích a častěji pracují na postech, na něž jsou 
překvalifikované, přičemž každá pátá pracující žena v EU spadá do nejnižší platové 
třídy, zatímco u mužů je to jen každý desátý; vzhledem k tomu, že z rozdílů v 
odměňování žen a mužů vyplývá také 37% rozdíl mezi výšemi jejich důchodů16, 
přičemž tento stav bude přetrvávat po řadu následujících desetiletí, i rozdílná úroveň 
hospodářské nezávislosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout značné 
úsilí k odstranění všech těchto genderových rozdílů;

E. vzhledem k tomu, že v některých členských státech je patrný regresivní vývoj, a to i v 
oblastech zlepšování ekonomické situace žen, a existuje riziko, že by se mohla dále 
snížit priorita rovnosti žen a mužů v agendě členských států;

F. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 neúměrně postihuje ženy v sociální a 
ekonomické sféře a povede k ještě hlubším nerovnostem a diskriminaci mezi muži a 
ženami na trhu práce, neboť ženy dostávají nižší mzdy a mají nižší úspory a nižší 
důchody, jsou ve vyšší míře vystaveny atypickým a nejistým formám práce a chudobě, 
nemají rovný přístup k sociální ochraně, více jim hrozí ztráta práce nebo snížení 
pracovního úvazku v důsledku krize a čelí zvýšené a specifické zátěži v karanténních 
situacích, jako je např. práce na dálku ve stresujících podmínkách, případy nadměrné 
práce a nerovné sdílení neplacené domácí a pečovatelské práce; vzhledem k tomu, že 
pracovní síla v první linii je z většiny tvořena ženami, které jsou v určitých odvětvích 
často nespravedlivě špatně placeny a podhodnoceny;

G. vzhledem k tomu, že ženy stojí v čele poskytování péče a podpory na ochranu 
společnosti v současné krizi COVID-19 a zároveň jsou více vystaveny riziku nákazy v 
důsledku nadměrného zastoupení žen v zásadních a více exponovaných povoláních17, 
jako jsou zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci, lékárnice, pokladní v 
supermarketech, pečovatelky o seniory a uklízečky, což je důsledkem genderové 
segregace na pracovním trhu;

H. vzhledem k tomu, že zlepšení ekonomické situace žen a rovný přístup k finančním 
zdrojům je klíčem k dosažení rovnosti žen a mužů a odstranění chudoby a sociálního 
vyloučení; vzhledem k tomu, že pokud ženy nejsou rovnocenně odměňovány, omezuje 

15 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů. Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025.
16 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a mužů.
17 podle Eurostatu tvoří 78 % všech zdravotnických pracovníků, včetně 4,1 milionu pečovatelů s nízkými 
mzdami a vysokou expozicí, ženy: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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se tím i jejich možnost dosáhnout hospodářské a tím i osobní nezávislosti; vzhledem k 
tomu, že pokud by ženy byly placeny stejně jako muži, míra chudoby pracujících žen by 
se mohla snížit z 8,0 % na 3,8 %18; vzhledem k tomu, že pokud by byly odstraněny 
rozdíly v odměňování žen a mužů, mohlo se z 5,6 milionu dětí, které dnes žijí v 
chudobě, 2,5 milionu z této chudoby vymanit; vzhledem k tomu, že rozdíl mezi ženami 
a muži v hrubých měsíčních příjmech zaměstnanců ve věku 15–24 let (7 %) byl více 
než pětkrát nižší než u zaměstnanců ve věku 65 let a více (genderový rozdíl ve výši 
38 %) a nyní rovněž svědčí o jednoznačném znevýhodňování mateřství, pokud jde o 
příjmy, neboť existují platové rozdíly mezi ženami s vyživovanými dětmi a bez 
vyživovaných dětí a mezi matkami a otci; vzhledem k tomu, že riziko chudoby prudce 
roste v průběhu života, což dokládá kumulovaný dopad platových rozdílů a chudoba u 
osob ve věku 75 let a více, a že se systematicky koncentruje u žen, a to zejména kvůli 
dopadu genderově podmíněných povinností v oblasti neplacené péče a kvůli zkrácené 
pracovní době nebo nižším příjmům v průběhu jejich profesní dráhy, což vede k tomu, 
že mají nižší důchody; vzhledem k tomu, že se chudoba soustřeďuje především v 
rodinách, kde jsou ženy jedinými výdělečně činnými osobami – v roce 2017 bylo v EU 
ohroženo chudobou 35 % matek samoživitelek oproti 28 % otců samoživitelů19;

I. vzhledem k tomu, že strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 a posílení 
genderově citlivých politik na úrovni EU mají zásadní význam pro zajištění toho, aby 
dopad krize COVID-19 nezvýšil genderovou nerovnost a aby kroky v reakci na krizi 
přispívaly k omezení diskriminace žen;

J. vzhledem k tomu, že podle OSN se téměř 35 % žen na celém světě potýká na svém 
pracovišti s psychickým nebo sexuálním obtěžováním, což má významné dopady na 
jejich osobní a profesní ambice, a že toto obtěžování snižuje sebeúctu těchto žen a 
oslabuje jejich vyjednávací pozici, když usilují o spravedlivější odměňování; vzhledem 
k tomu, že spravedlivá odměna a ekonomická nezávislost jsou nezbytným 
předpokladem pro to, aby ženy mohly opustit vztah, ve kterém dochází ke zneužívání a 
násilí;

K. vzhledem k tomu, že každá třetí žena v EU zažila po dovršení věku 15 let fyzické nebo 
sexuální násilí;

1. bere na vědomí základní východiska pro intervenci EU popsaná v plánu Komise o 
strategii pro rovnost žen a mužů; zdůrazňuje význam strategie pro rovnost žen a mužů, 
která podporuje, koordinuje a doplňuje činnosti členských států v oblasti rovnosti;

2. připomíná, že svět práce je i nadále nerovný, pokud jde o příjmy, kariérní vyhlídky, 
feminizovaná odvětví a přístup k sociální ochraně, vzdělávání a odborné přípravě; 
připomíná, že v zájmu dosažení rovnosti žen a mužů je třeba řešit všechny tyto rozměry;

3. vítá hodnocení stávajícího rámce pro stejnou odměnu za stejnou nebo rovnocennou 
práci, které provedla Komise, zahájení postupu konzultací na téma, jak zlepšit rovnost 
žen a mužů ve světě práce, nadcházející zprávu o přiměřenosti důchodů a zvážení 
poskytování důchodových kreditů při přerušení kariéry v souvislosti s poskytováním 

18 Podle Institute for Women’s Policy Research. 
19 Výpočty EIGE, Statistika příjmů a životních podmínek (EU-SILC).
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péče v systémech zaměstnaneckého penzijního pojištění;

4. je znepokojen omezenou sociální mobilitou, která brání mobilitě pracovních sil mezi 
ženami; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit příležitosti pro mobilitu pracovní síly v rámci 
EU;

5. vyzývá Komisi, aby na základě svého nedávného hodnocení fungování a provádění 
právních předpisů EU v oblasti rovného odměňování a v souladu s judikaturou 
Soudního dvora předložila v příštím roce revizi směrnice 2006/54/ES; domnívá se, že 
součástí této revize by měla být závazná definice „práce stejné hodnoty“ ve všech 
odvětvích povolání, která bude začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů, odkaz na 
různé formy diskriminace a dodatečná opatření k zajištění vymahatelnosti směrnice; 

6. připomíná, že článek 21 Listiny základních práv Evropské unie obsahuje zásadu zákazu 
diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví;

7. připomíná své usnesení ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a mužů; 
žádá, aby byl bezodkladně zrevidován akční plán a aby byl do konce roku 2020 přijat 
nový, ambiciózní akční plán pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, který by 
měl členským státům stanovit jasné cíle týkající se snižování rozdílů v odměňování 
mužů a žen v příštích pěti letech a zajistit, aby tyto cíle byly zohledněny v doporučeních 
pro jednotlivé země; zdůrazňuje, že je především nutné, aby součástí nového akčního 
plánu bylo i meziodvětvové hledisko; vyzývá Komisi a členské státy, aby zapojily 
sociální partnery a organizace občanské společnosti do tvorby nových politik s cílem 
odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů a zlepšit a dále rozvíjet statistiky, výzkum a 
analýzy za účelem lepšího měření a sledování pokroku při odstraňování rozdílů v 
odměňování žen a mužů, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována skupinám, 
které jsou vystaveny vícenásobné a průřezové diskriminaci; vyzývá Komisi, aby 
věnovala pozornost faktorům, které vedou k rozdílům ve výši důchodů, a aby 
podporovala členské státy v jejich opatřeních k jejich snížení zavedením ukazatele 
rozdílu ve výši důchodů žen a mužů za účelem posouzení kumulovaných nerovností u 
žen během jejich života;

8. žádá Komisi a členské státy, aby řešily horizontální a vertikální segregaci v zaměstnání 
a diskriminační praktiky v rozhodnutích o přijetí do zaměstnání a kariérním postupu, 
včetně politik na podporu vstupu žen z marginalizovaných skupin na pracovní trh; 
zdůrazňuje potřebu investic do vzdělávání a odborné přípravy a náborových a 
výběrových procesů zajišťujících rovnost žen a mužů v soukromém a veřejném sektoru, 
a zejména v odvětvích budoucnosti, jako jsou obory STEM nebo digitální odvětví, v 
nichž jsou ženy nedostatečně zastoupeny; v této souvislosti zdůrazňuje, že genderová 
diskriminace nepoškozuje pouze jednotlivce, ale také společnost jako celek;

9. připomíná svůj požadavek, aby Komise co nejdříve, nejpozději do konce roku 2020, 
předložila právní předpisy upravující transparentnost odměňování mužů a žen20; 
mimoto vyzdvihuje jejich naléhavost v kontextu současné krize, která ještě prohloubí 
stávající nerovnosti mezi ženami a muži a diskriminaci na trhu práce; vyzývá Komisi, 
aby zvážila zavedení konkrétních opatření vztahujících se na veřejný i soukromý sektor 
s náležitým zohledněním specifik malých a středních podniků, a to na základě 

20 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a mužů.
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doporučení z roku 2014, jako jsou: a) jasná definice kritérií pro posouzení hodnoty 
práce, b) genderově neutrální hodnocení práce a systémy klasifikace, c) audity 
odměňování žen a mužů a zprávy za účelem zaručení rovného odměňování, d) právo 
pracovníků požadovat úplné informace o odměňování a právo na nápravu a e) jasné cíle 
pro podniky z hlediska rovnosti žen a mužů; dále žádá, aby byl v zájmu boje proti 
diskriminaci v odměňování zlepšen přístup ke spravedlnosti a aby byla zavedena 
rozsáhlejší procesní práva; vyzývá Komisi, aby v chystaných právních předpisech 
týkajících se transparentnosti odměňování podporovala úlohu sociálních partnerů a 
kolektivního vyjednávání na všech úrovních (vnitrostátní, odvětvové, místní a 
podnikové); vyzývá Komisi, aby zahrnula důrazná donucovací opatření pro ty, kteří 
budou jednat v rozporu s těmito předpisy;

10. poukazuje na to, že pracující ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny na vedoucích 
pozicích; připomíná, že podle údajů zveřejněných Eurostatem v roce 2019 pouze 28 % 
členů správních rad společností kótovaných na burze v EU a 18 % vedoucích 
pracovníků byly ženy a že v největších společnostech v EU zastávaly ženy pouze 8 % 
pozic vrcholného managementu; vyzývá členské státy, aby přestaly blokovat směrnici o 
ženách ve správních a dozorčích orgánech a přijaly ambiciózní postoj Rady s cílem řešit 
značnou nerovnováhu mezi ženami a muži při přijímání rozhodnutí na nejvyšší úrovni; 
mimoto vyzývá Komisi, aby zajistila, že orgány EU půjdou příkladem a budou mít na 
vyšších vedoucích pozicích alespoň 50 % žen; dále vyzývá členské státy, aby zavedly 
povinnost podávání zpráv o transparentnosti ze strany společností, pokud jde o 
procentní podíl žen na vyšších vedoucích pozicích a poskytování informací o výši 
odměňování; vyjadřuje politování nad tím, že horizontální směrnice proti diskriminaci 
zůstává zablokována v Radě, a vyzývá Komisi, aby navrhla nové právní předpisy proti 
diskriminaci;

11. připomíná, že nedostatečné zastoupení žen ve veřejném a politickém životě poškozuje 
řádné fungování demokratických institucí a procesů; vyzývá proto členské státy, aby 
podněcovaly a podporovaly opatření k usnadnění vyvážené účasti mužů a žen na 
rozhodování na celostátní, regionální a místní úrovni;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k boji proti jevu skleněného stropu, 
jako je dlouhá rodičovská dovolená, přístup ke kvalitní, cenově dostupné péči o děti a 
odstranění všech forem přímé a nepřímé diskriminace spojených s povyšováním na trhu 
práce;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily rovnou účast a příležitosti na trhu práce pro 
muže i ženy a aby se zabývaly problémem feminizace chudoby ve všech jejích formách, 
včetně chudoby ve starším věku, zejména aby zohledňovaly otázky genderu v 
adekvátních důchodových nárocích a přístupu k nim s cílem odstranit rozdíl ve výši 
důchodů žen a mužů a aby zlepšovaly pracovní podmínky ve feminizovaných odvětvích 
a povoláních, jako jsou pohostinství, cestovní ruch, úklidové služby a pečovatelství; 
zdůrazňuje, že je důležité řešit kulturní problém podhodnocování povolání, která 
vykonávají převážně ženy, a nutnost bojovat proti takovýmto stereotypům a nadměrně 
vysokému zastoupení žen ve skupině osob s atypickou formou práce; vyzývá členské 
státy, aby zajistily rovné zacházení s migrujícími ženami (rovněž prostřednictvím revize 
systému uznávání odborných kvalifikací) a dalšími zvláště znevýhodněnými skupinami 
žen; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily rozsah kolektivního vyjednávání na 
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odvětvové úrovni a zapojení sociálních partnerů do tvorby politik, s cílem přispět ke 
stabilnímu a kvalitnímu zaměstnání; zdůrazňuje, že je třeba vypracovat strategie, které 
povzbudí a podpoří podnikatelské iniciativy žen;

14. konstatuje, že rostoucí zakázková ekonomika má důsledky pro pracovníky, kteří jsou 
méně sdruženi v odborech a riskují nejistotu pracovních míst v důsledku faktorů, jako je 
nestabilní pracovní doba a příjem, nedostatečné poskytování zaměstnaneckých práv, 
nejistota týkající se sociálního zabezpečení a důchodů nebo nedostatečný přístup k 
profesnímu rozvoji a rekvalifikaci; je znepokojen tím, že související nejistota a 
nestabilita, kterou zhoršuje omezení volného pohybu osob v důsledku současné krize, 
má obzvláště negativní dopad na ženy, jež nadále nesou břemeno péče na velmi 
genderově strukturovaném trhu práce, zejména na ty, které se potýkají s průřezovými 
formami diskriminace; vyzývá členské státy, aby prováděly cílená opatření sociální 
ochrany žen samostatně výdělečně činných a žen zaměstnaných v zakázkové 
ekonomice, vyzývá Komisi, aby podrobně sledovala provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné21;

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy předložily vhodně koncipované politiky a 
reformy trhu práce založené na důkazech, které skutečně zlepšují pracovní podmínky 
žen a zvyšují kvalitu zaměstnávání;

16. zdůrazňuje, že rovné příležitosti a vyšší účast žen na trhu práce mohou přinést více 
pracovních míst, hospodářskou prosperitu a konkurenceschopnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby stanovily cíle za účelem snížení počtu nejistých pracovních 
míst a omezení nedobrovolné práce na částečný úvazek s cílem zlepšit situaci žen na 
trhu práce; zdůrazňuje, že normou by měla být práce na plný úvazek;

17. vyzývá členské státy, aby snížily regulační zátěž pro podniky a vysokou míru zdanění 
práce s cílem stimulovat vytváření pracovních míst a účast žen na trhu práce;

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh evropské dohody v oblasti péče a zaujala 
komplexní přístup ke všem pečovatelským potřebám a službám a stanovila minimální 
normy a pokyny pro kvalitu péče během celého života, včetně dětí, starších osob a osob 
s dlouhodobými potřebami; vyzývá Komisi a členské státy, aby sbíraly rozčleněné údaje 
o poskytování pečovatelských služeb; vyzývá členské státy, aby ratifikovaly úmluvu 
MOP č. 189 o pracovnících v cizích domácnostech a aby plně provedly a překročily 
barcelonské cíle v oblasti péče a zajistily tak pokrytí těchto potřeb prostřednictvím 
investic do kvalitních, dostupných a cenově přijatelných všeobecných veřejných 
pečovatelských služeb a aby je modernizovaly tak, že si ženy již nebudou muset vybírat 
mezi rodinou a začleněním na pracovní trh; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychleně a plně provedly a uplatňovaly směrnici o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem22, a vyzývá je, aby šly nad rámec minimálních norem směrnice 
zavedením opatření, jako je plně placená dovolená, prosazování stejné úlohy mužů jako 
pečovatelů, čímž se vyřeší genderové stereotypy v oblasti využívání otcovské/mateřské 
dovolené, uznání úlohy neformálních pečovatelů tím, že se zajistí jejich přístup k 
sociálnímu zabezpečení a jejich právo na důchodové nároky, podpora služeb 

21 Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s.1.
22 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
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přizpůsobených konkrétním problémům a potřebám rodičů nebo rodinných příslušníků, 
kteří pečují o osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné osoby nebo 
seniory, a pružné uspořádání pracovní doby, jež není k újmě nebo na úkor mezd 
pracovníků a jejich přístupu k sociálním a pracovním právům a dávkám a které 
respektuje právo pracovníků odpojit se od pracovních povinností; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby každoročně podrobně a systematicky vyhodnocovala provádění směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem členskými státy;

19. opakuje svou výzvu Komisi a členským státům týkající se usnesení ze dne 28. dubna 
2016 o pracovnicích v domácnosti a pečovatelkách v EU23; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zavedla rámec pro profesionalizaci domácí práce a péče, který povede k uznávání a 
standardizaci příslušných povolání a dovedností a budování kariéry, a aby vybídla 
členské státy k tomu, aby zavedly systémy pro profesionalizaci, odbornou přípravu, 
soustavný rozvoj dovedností a uznávání kvalifikací žen pracujících v domácnosti a 
pečovatelek a aby vytvořily veřejné agentury práce s cílem posílit profesionalizaci;

20. konstatuje, že v případě událostí, jako je přetrvávající pandemie koronaviru, roste 
význam a příležitosti pro práci na dálku a z domova; vyzývá Komisi, aby do strategie 
začlenila úlohu práce na dálku a práce z domova jako důležitý faktor pro dosažení 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby po konzultaci se sociálními partnery vypracovaly 
pokyny pro zdraví a bezpečnost na pracovišti zohledňující rovnost žen a mužů, které by 
se zaměřovaly konkrétně na profese v přední linii, s cílem chránit pracovníky v těchto 
profesích v případě budoucích nákaz; zdůrazňuje, že změny pracovních podmínek, jako 
je práce z domova na jednu stranu poskytují příležitost k pružnějšímu uspořádání 
pracovní doby a lepšímu vyvážení pracovního a soukromého života, avšak na stranu 
druhou mají dopad na možnost odpojit se od pracovních povinností a zvyšují pracovní 
zátěž, přičemž ženy jsou dotčeny mnohem více než muži kvůli své převládající nebo 
tradiční úloze péče o domácnost a rodinu; vyzývá proto Komisi, aby předložila 
legislativní návrh zohledňující rovnost žen a mužů týkající se práva odpojit se od 
pracovních povinností, jakož i směrnici o duševním zdraví na pracovišti zaměřenou na 
rozpoznávání obav, deprese a vyhoření jako nemocí z povolání, a aby vytvořila 
mechanismy pro prevenci a opětovné začlenění dotčených zaměstnanců do pracovního 
procesu; 

22. upozorňuje na nedostatečné zohledňování aspektů rovnosti žen a mužů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů by měla být 
zohledňována při tvorbě všech politik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) a strategií prevence ve všech oborech, včetně nadcházejícího přezkumu 
strategického rámce pro zdraví a bezpečnost při práci po roce 2020; naléhavě vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, aby považovali za nemoci z povolání a 
nemoci související s povoláním i další nemoci, jež mezi ně dosud nejsou řazeny, které 
se vyskytují převážně ve feminizovaných zaměstnáních, jakož i nemoci, které se týkají 
konkrétně žen, aby zohledňovali rovnost žen a mužů v oblasti zdraví a bezpečnosti v 
povoláních, v nichž převládají muži, v případech, kdy stále existuje mnoho nedostatků, 
mimo jiné pokud jde o sanitární zařízení, pracovní vybavení nebo osobní ochranné 

23 Úř. věst. C 66, 21.2.2018, s. 30.
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prostředky, aby zajistili mateřskou ochranu a bezpečnost na pracovišti a opatření v 
oblasti návratu do práce po mateřské dovolené a aby vyhodnocovali pracovní rizika ve 
feminizovaných odvětvích, včetně domácí práce a péče;

23. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o 
zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, s cílem 
zajistit, aby ženy v celé Evropě mohly stejnou měrou jako muži těžit z volného pohybu 
pracovníků24;

24. je hluboce znepokojen povahou, rozsahem a závažností násilí a obtěžování v pracovním 
prostředí a dopadem všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách v pracovních 
situacích; v tomto ohledu vítá nedávno přijatou úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování na pracovišti a vyzývá členské státy, aby ji bezodkladně ratifikovaly a 
provedly; rovněž vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly účinná a závazná opatření, 
jimiž vymezí a zakážou násilí a obtěžování ve světě práce, včetně účinného přístupu k 
bezpečným a účinným mechanismům pro podávání stížností a řešení sporů zajišťujícím 
rovné podmínky žen a mužů, vzdělávacích a osvětových kampaní, podpůrných služeb a 
opravných prostředků; vyzývá Radu, aby bezodkladně dokončila ratifikaci, jménem EU, 
Istanbulské úmluvy, která rovněž odkazuje na přijetí opatření na pomoc obětem při 
hledání zaměstnání, a naléhavě vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby tuto 
úmluvu ratifikovaly a uplatňovaly; vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici s uceleným 
přístupem k předcházení všem formám násilí na ženách a boji proti němu a aby 
zkvalitnila stávající právní předpisy EU pro předcházení sexuálnímu obtěžování s 
ohledem na ustanovení úmluvy MOP a Istanbulské úmluvy; znovu opakuje, že 
vzdělávání v oblasti sexuální a genderové rovnosti je klíčovým nástrojem pro boj proti 
genderově podmíněnému násilí;

25. poukazuje na to, že sociální izolace a karanténa v souvislosti s COVID-19 vedly k 
významnému nárůstu genderově podmíněného násilí v Evropě; domnívá se proto, že 
všechny členské státy musí posílit opatření na ochranu žen během krize i po jejím 
skončení; připomíná, že jedním z klíčů při řešení genederově podmíněného násilí je 
ekonomická nezávislost, a navrhuje v tomto smyslu vytvoření zvláštního programu 
sociálního a pracovního začleňování obětí genderově podmíněného násilí v Evropě, 
jehož cílem bude aktivně podporovat jejich zaměstnatelnost;

26. domnívá se, že ženy, které jsou vystaveny genderově podmíněnému násilí, by měly mít 
nárok na zkrácení nebo reorganizace své pracovní doby a na změnu pracoviště; domnívá 
se, že genderově podmíněné násilí by mělo být zahrnuto do posouzení rizik na 
pracovišti;

27. vyjadřuje politování nad tím, že není zmíněn genderový rozměr obchodování s lidmi 
pro účely vykořisťování pracovní síly, zejména v případě pracovníků v domácnosti, z 
důvodu omezení, které rodinný domov představuje jako pracoviště, pokud jde o 
možnosti inspekce a kontroly pracovní činnosti; připomíná své usnesení ze dne 28. 
dubna 2016 o ženách pracujících v domácnosti a pečovatelích v EU a žádá Komisi a 
členské státy, aby v této oblasti podporovaly šetření s cílem zlepšit mechanismy pro 

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících 
výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.
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identifikaci a ochranu obětí a zapojit do procesu odhalování nevládní organizace, 
odbory, veřejné orgány a všechny občany;

28. vyzývá Komisi, aby předložila evropskou strategii pro sociální ochranu s cílem zabývat 
se volným pohybem pracovníků, a zejména feminizací chudoby, se zvláštním 
zaměřením na domácnosti matek samoživitelek;

29. vyjadřuje politování nad tím, že ve strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–
2025 se neodkazuje na ochranu žen a dívek ohrožených sociálním vyloučením, 
chudobou a bezdomovectvím, vyzývá Komisi, aby se těmito otázkami zabývala v 
nadcházejícím akčním plánu pro integraci a začleňování s cílem zabránit tomu, aby byly 
tyto ženy vyloučeny ze sociálních a hospodářských politik a dále se prohlubovala 
chronická chudoba;

30. vítá, že se Komise zavázala přijmout akční plán provádění evropského pilíře sociálních 
práv; zdůrazňuje, že je třeba začlenit hledisko rovnosti žen a mužů uplatňováním 
meziodvětvového přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto pilíře; vyzývá Komisi, 
aby sledovala vliv makroekonomických politik a ekologické a digitální transformace na 
postavení mužů a žen; požaduje, aby byl do strategie, která nahradí strategii Evropa 
2020, vnesen genderový pilíř a zastřešující cíl rovnosti žen a mužů;

31. připomíná, že finanční a daňové politiky mají výraznou složku rovnosti žen a mužů; 
vítá závazek Komise k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do celého víceletého 
finančního rámce, a zejména do Evropského sociálního fondu plus (ESF+), s cílem 
prosazovat opatření na podporu účasti žen na trhu práce, rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem a podnikání žen, avšak vyjadřuje politování nad nedostatečným 
zohledňováním rovnosti žen a mužů při tvorbě rozpočtu v novém VFR a ve 
strukturálních fondech; vyzývá Komisi, aby dále podporovala a zlepšovala 
zohledňování genderových aspektů při tvorbě rozpočtu, a členské státy, aby začleňovaly 
genderové hledisko do daňových politik, včetně genderových auditů fiskální politiky s 
cílem odstranit genderovou předpojatost v oblasti daní;

32. znovu vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely a zlepšovaly sběr údajů, 
statistik, výzkumu a analýz rozdělených podle pohlaví25, jakož i podporu a opatření na 
zlepšení budování institucionálních kapacit a kapacit organizací občanské společnosti, 
pokud jde o sběr a analýzu údajů, zejména pokud jde o účast žen na trhu práce a v 
oblastech, jako je neformální zaměstnanost, podnikání, přístup k financování a 
zdravotní služby, neplacená práce, chudoba a dopad systémů sociální ochrany; rovněž 
naléhavě vyzývá EIGE a všechny ostatní příslušné instituce a agentury EU, aby 
vypracovaly a začlenily nové ukazatele, jako je chudoba pracujících, rozdíly ve 
využívání času, hodnota pečovatelské práce (placené/neplacené) a míra využívání 
možností, které přináší mimo jiné směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, u žen a mužů; vyzývá Komisi, aby tyto údaje využila k efektivnímu provádění 
posouzení genderových dopadů svých politik a programů a ostatních institucí a agentur 
EU;

33. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se aspekty rovnosti žen a mužů souvisejícími s 
budoucím světem práce, včetně ekologizace a digitalizace hospodářství; požaduje 

25 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a mužů.
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těsnější provázanost mezi novou strategií EU pro rovnost žen a mužů a Zelenou 
dohodou pro Evropu; vyzývá Komisi, aby ve svých nadcházejících návrzích posílila 
vazbu mezi politikami v oblasti změny klimatu a rovnosti žen a mužů; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby prováděla systematické posuzování dopadu na rovnost žen a mužů a 
navrhovala rozpočet s ohledem na zajištění genderové rovnosti ve Fondu pro 
spravedlivou transformaci a v příslušných klimatických opatřeních a politikách v rámci 
Zelené dohody pro Evropu;

34. připomíná, že je třeba bojovat proti vícevrstevné diskriminaci, zejména vůči 
znevýhodněným skupinám, včetně žen se zdravotním postižením, černošských žen, 
migrantek, příslušnic etnických menšin, romských žen, starších žen, svobodných matek, 
osob LGBTIQ+ a žen bez domova, a zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby měly 
prospěch z cílů a akcí strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025; 
vyzývá Komisi, aby stanovila výslovné pokyny pro provádění meziodvětvového rámce, 
které by měly upřednostňovat účast skupin potýkajících se s průřezovou diskriminací s 
cílem posoudit odlišný dopad politik a opatření a přizpůsobit u každé oblasti reakci tak, 
aby byla založena na zásadě nediskriminace;

35. připomíná své usnesení ze dne 29. listopadu 2018 o situaci zdravotně postižených žen26; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci Evropské strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 2020 předložila konsolidovaný návrh na 
zavedení pozitivních opatření zaměřených na ženy se zdravotním postižením s cílem 
zajistit jejich plné, efektivní zapojení do pracovního trhu a odstranit diskriminaci a 
předsudky, jimž čelí, včetně opatření na podporu zaměstnanosti, odborné přípravy, 
pracovního zařazení, rovných profesních příležitostí, rovného odměňování, přístupu k 
přiměřenému ubytování v místě práce a dalšího vzdělávání, který bude věnovat 
pozornost jejich digitálnímu začlenění a potřebě zajistit rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem; rovněž žádá, aby opatření týkající se rozdílů v odměňování žen a 
mužů, rozdílů v důchodech a v rozdělení pečovatelských povinností výslovně řešila 
potřeby rodičů a pečovatelů o děti se zdravotním postižením, zejména žen a domácností 
s jedním rodičem; bere na vědomí potřebu záruky pro práva zdravotně postižených, jež 
bude zahrnovat zvláštní opatření, která se budou zabývat potřebami žen se zdravotním 
postižením, a nutnost posílení záruky pro mladé lidi;

36. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily inkluzivní rovnost žen a dívek se 
zdravotním postižením ve všech oblastech života, zajistily jejich sexuální a reprodukční 
práva, poskytovaly jim ochranu před domácím násilím a násilím ze strany 
poskytovatelů pečovatelských a podpůrných služeb a aby za tímto účelem zahájily 
programy senzibilizace a budování kapacit pro pracovníky v oblasti zdravotní péče, 
sociálních služeb a pečovatelských služeb, vzdělávání, odborné přípravy a služeb 
zaměstnanosti, prosazování práva a soudnictví;

37. zdůrazňuje aktivní a klíčovou úlohu žen v hospodářství venkovských oblastí a vyjadřuje 
politování nad tím, že přetrvávají značné genderové rozdíly při práci v zemědělství a v 
přístupu k sociálnímu zabezpečení, vzdělávání, mateřské dovolené a starobním 
důchodům; vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby podporovaly 
projekty určené pro ženy zaměřené na vytváření inovačních zemědělských činností ve 

26 Přijaté texty, P8_TA(2018)0484.
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venkovských oblastech a oblastech potýkajících se s odlivem obyvatel, s cílem posílit 
jejich pozici na zemědělském trhu a přispět tak ke vzniku nových pracovních míst; dále 
vyzývá Komisi, aby identifikovala možnosti financování v rámci druhého pilíře SZP s 
cílem zlepšit přístup žen k půdě a zabývat se jejich pracovními podmínkami ve 
venkovských oblastech, zejména pokud jde o sezónní pracovníky;

38. připomíná své usnesení ze dne 12. února 2019 o nutnosti posílit strategický rámec EU 
pro národní strategie pro začleňování Romů na období po roce 202027, v němž se uvádí, 
že ve většině členských států se nikterak nezlepšil přístup k zaměstnání, že panují vážné 
obavy v souvislosti s bydlením a že v odstraňování chudoby bylo dosaženo jen 
nepatrného pokroku a že je zapotřebí silný genderový rozměr v rámci EU; je 
znepokojen verbálními projevy nenávisti proti Romům v souvislosti se pandemií 
COVID-19 a dodatečnými omezeními, která některé členské státy zavedly s cílem 
zavést karanténu v romských komunitách, a obává se negativních důsledků pro 
nejohroženější skupiny mezi Romy, jako jsou dívky, mladé ženy, starší ženy, osoby se 
zdravotním postižením nebo osoby LGBTIQ+; naléhavě vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve přijala strategický rámec EU pro rovnost a začlenění Romů, aby analyzovala 
dopad koronaviru na Romy a aby přijala opatření s cílem zabránit regresivnímu vývoji;

39. je znepokojen tím, že v právu EU neexistuje výslovný zákaz diskriminace na základě 
pohlavní identity dané osoby a jejího vyjádření; poukazuje na přetrvávající 
diskriminaci, obtěžování a vyloučení osob LGBTIQ+ z trhu práce; připomíná své 
usnesení ze dne 14. února 2019 o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob 
LGBTI28 a ze dne 18. prosince 2019 o veřejné diskriminaci osob LGBTI a nenávistných 
projevech vůči nim29; vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala strategický rámec pro 
rovnost osob LGBTIQ+ s cílem navázat na seznam opatření EU týkající se osob LGBTI 
na období 2016–2019 a aby do něj zahrnula zvláštní opatření pro boj proti diskriminaci 
na pracovišti na základě sexuální orientace, pohlavní identity, vyjádření pohlavní 
identity a pohlavních znaků;

40. vítá návrh Komise využít Azylový a migrační fond k motivaci členských států k přijetí 
opatření na podporu začleňování žen, avšak vyjadřuje politování nad tím, že nejsou 
zvažována žádná další konkrétní opatření, která by se zabývala nižší měrou 
zaměstnanosti žen v EU, jež jsou státními příslušníky třetích zemí, a specifických 
znevýhodnění žen a dívek z řad uprchlíků, žadatelů o azyl a osob bez dokladů; vyzývá 
Komisi, aby se zabývala situací všech migrujících žen a dívek a upřednostňovala v 
příštím víceletém finančním rámci cíl fondu v oblasti začleňování, a to prostřednictvím 
tvorby rozpočtu zajišťující rovnost žen a mužů, přidělování většího objemu zdrojů na 
zvyšování kvalifikace, rekvalifikace na přechod ke kvalitnímu zaměstnání a pracovním 
podmínkám, zvýšení jejich účasti na trhu práce a přijetí konkrétnějších opatření k 
překonání překážek, jimž čelí migrující ženy;

41. vyzývá Komisi a členské státy, aby reagovaly na sociální a ekonomické dopady krize 
COVID-19 genderově citlivým způsobem s cílem zmírnit nepřiměřený a patrně 
dlouhodobý dopad na práva, příjmy a sociální ochranu žen během krize a po jejím 
skončení a zabránit dalšímu vyostření genderové nerovnosti; domnívá se, že genderově 

27 Přijaté texty, P8_TA(2019)0075.
28 Přijaté texty, P8_TA(2019)0129.
29 Přijaté texty, P8_TA(2019)0101.
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citlivé oživení by mělo zahrnovat konkrétní opatření k zajištění rovného přístupu žen na 
trh práce a k předcházení nerovnosti a diskriminaci při zajišťování rovnováhy mezi 
rodinnými a pracovními povinnostmi, včetně možných problémů vyplývajících z toho, 
že se práce na dálku stane povinností; požaduje konkrétní opatření reagující na potřeby 
mladých žen, neboť míra nezaměstnanosti a nejistoty v zaměstnání je u mladých lidí 
exponenciálně vyšší než u jakékoli jiné věkové skupiny; je přesvědčen, že strategie pro 
rovnost žen a mužů může přispět ke spravedlivému a účinnějšímu provádění plánu na 
podporu oživení EU;

42. vítá nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné 
situaci (SURE); vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že nástroj SURE bude 
řešit ztrátu příjmů žen;

43. vítá rozhodnutí Rady o aktivaci „obecné únikové doložky“ a vyzývá členské státy, aby 
investovaly do veřejných služeb, včetně bezplatné péče o děti a zdravotní péče, s cílem 
vytvořit nová kvalitní pracovní místa a zmírnit sociálně-ekonomický dopad krize; 
domnívá se, že úsporná opatření mají dlouhodobé negativní dopady, zejména na ženy, a 
nesmí být prosazována po skončení krize COVID-19;

44. zdůrazňuje nezdolnou a obdivuhodnou práci pracovníků v první linii, kteří bojují proti 
pandemii COVID-19, jakož i základních pracovníků, kteří se svou prací podílejí na 
zachování veřejného života a služeb a přístupu k základním výrobkům; zdůrazňuje, že 
70 % celosvětové zdravotní a sociální pracovní síly jsou ženy a že určitým profesím v 
těchto odvětvích je často vyplácena pouze minimální mzda a pracují za nejistých 
pracovních podmínek; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby do konce roku 2020 
vypracovala vyčerpávající posouzení zavedení evropského právního nástroje pro 
zajištění důstojných pracovních podmínek pro všechny pracovníky a pro lepší úpravu 
kolektivního vyjednávání;

45. zdůrazňuje, že více než 70 % pracovníků ve zdravotnictví a v sociální oblasti na celém 
světě jsou ženy, jakož i skutečnost, že zaměstnanci v oblasti obchodování a 
maloobchodu a pracovníci provádějící úklid jsou také většinou ženy, které často 
pobírají pouze minimální mzdu; připomíná, že stejně jako během předchozích krizí 
budou ženy vážně postiženy ekonomicky, a to i v období po krizi; z tohoto důvodu trvá 
na tom, že je třeba uplatňovat postupný, genderově citlivý přístup u okamžitých i 
dlouhodobých opatření na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, a to na základě kvalitních 
údajů rozčleněných podle pohlaví; v tomto ohledu navrhuje, aby plán oživení 
zohledňoval profesní segregaci trhů, aby se zabránilo opakování toho, co se stalo v 
předchozích krizích, kdy se podpora zaměstnanosti zaměřila na mužská odvětví a 
ponechávala na druhém místě feminizovaná odvětví, stejně jako potřebu překonat 
dynamiku profesní segregace;

46. připomíná, že na Světovém ekonomickém fóru v roce 2018 bylo zmíněno vytvoření 58 
milionů pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí ve světě do roku 2022, 
nicméně pouze jedno procento z 24,9 % žen, které absolvují vysokoškolské vzdělání, 
získává diplom v oborech souvisejících s novými technologiemi; zdůrazňuje, že je 
nezbytné zaručit spravedlivé zastoupení žen ve vědeckých a technických odvětvích; 
připomíná, že nárůst počtu žen pracujících v oblasti nových technologií by mohl v 
Evropě přinést částku až 16 miliard EUR;
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47. vyzývá členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly účast žen v odvětví IKT a aby 
ženám umožnily stát se investorkami a podnikatelkami;

48. konstatuje, že studie ukazují, že rozdíl v odměňování mužů a žen je do značné míry 
způsoben skutečností, že ženy a muži pracují v různých profesích s různou výší 
odměny; zdůrazňuje, že genderové rozdělení trhu práce začíná výběrem ve vzdělávání, 
a proto jsou nezbytné změny v oblasti vzdělání, má-li se bojovat proti rozdílům mezi 
muži a ženami na trhu práce; naléhavě vyzývá členské státy, aby lépe zajistily studium a 
profesní poradenství s cílem zajistit, aby si všichni studenti byli vědomi příležitostí, 
které trh práce nabízí, a důsledků různých možností vzdělávání;

49. konstatuje, že účast žen na trhu práce je nižší než účast mužů; zdůrazňuje, že je důležité 
snížit zdanění příjmů, chceme-li podpořit účast na trhu práce; 

50. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o zvýšení míry zaměstnanosti žen v Evropě a 
usnadnila jejich přístup na trh práce, například poskytnutím větších pobídek na podporu 
podnikání žen;

51. vyjadřuje politování nad tím, že ženy nezakládají a neprovozují podniky ve stejné míře 
jako muži; naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly reformy vstřícné k podnikání, 
které podpoří rovnost a zvýší podnikání žen;

52. vyzývá Komisi a členské státy, aby uplatňovaly sociální aspekty doporučení pro 
jednotlivé země, a to s ohledem jak na dodržování subsidiarity, tak na vnitrostátní 
pravomoci;

53. vítá závazek Komise podporovat účast žen jako voliček a kandidátek ve volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2024; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba revidovat 
volební akt, aby bylo možné dočasně nahradit poslankyně a poslance Evropského 
parlamentu, kteří využívají svého práva na mateřskou, otcovskou nebo rodičovskou 
dovolenou; vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem revidovala volební akt, a žádá 
Radu, aby tuto revizi podpořila;

54. uznává klíčovou úlohu nevládních organizací a organizací pro práva žen, které bojují 
proti nerovnosti žen a mužů, diskriminaci a násilí páchanému na ženách; vyzývá 
Komisi, aby zajistila a posílila ochranu účasti a aktivního zapojení organizací občanské 
společnosti tím, že bude prosazovat nástroje s cílem poskytnout financování obhájcům 
lidských práv a organizacím občanské společnosti, kteří bojují proti regresi v oblasti 
rovnosti žen a mužů a podporují sexuální a reprodukční zdraví a práva žen jak v rámci 
EU, tak na celém světě;

55. vyzývá členské státy, aby vytvořily formální Radu pro rovnost žen a mužů s cílem 
poskytnout ministrům a státním tajemníkům odpovědným za rovnost žen a mužů 
zvláštní diskusní fórum a dále usnadnit začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 
všech politik EU, včetně politiky zaměstnanosti a sociální politiky;

56. vyzývá Komisi, aby dále posílila úlohu EU jako katalyzátoru rovnosti žen a mužů na 
celém světě.
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