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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:

1. vyzývá Komisi, aby pozměnila směrnici 2006/54/ES tím, že do ní začlení závaznou 
definici „práce stejné hodnoty“ pro všechna profesní odvětví, která bude začleňovat 
genderové hledisko;

2. připomíná svůj požadavek, aby Komise co nejdříve předložila právní nástroj upravující 
transparentnost odměňování mužů a žen; 

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly problémem feminizace chudoby ve 
všech jejích formách, zejména aby zohledňovaly otázky genderu v důchodových 
nárocích s cílem odstranit rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby zlepšovaly pracovní 
podmínky ve feminizovaných odvětvích; zdůrazňuje, že je důležité řešit kulturní 
problém podhodnocování povolání, která vykonávají převážně ženy, a nadměrně 
vysokého zastoupení žen ve skupině osob s atypickou formu práce;  zdůrazňuje, že je 
třeba posílit kolektivní vyjednávání v zájmu podpory stabilního a kvalitního 
zaměstnávání;

4. vyzývá Komisi, aby předložila návrh evropské dohody v oblasti péče (Care Deal for 
Europe), která pokryje všechny potřeby v této oblasti během celého životního cyklu; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP č. 189 o pracovnících v cizích 
domácnostech a aby plně provedly barcelonské cíle v oblasti péče a šly i nad rámec 
těchto cílů, a zajistily tak pokrytí těchto potřeb univerzálními veřejnými pečovatelskými 
službami vysoké kvality; naléhavě žádá členské státy, aby plně provedly směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým životem1, a vybízí je k tomu, aby se 
neomezovaly pouze na minimální standardy této směrnice;

5. je hluboce znepokojen násilím a obtěžováním v pracovním prostředí; vyzývá Komisi, 
aby navrhla směrnici o celistvém přístupu k boji proti násilí na ženách; vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly a provedly Istanbulskou úmluvu a Úmluvu MOP č. 190 o násilí a 
obtěžování;

6. vítá, že se Komise zavázala přijmout akční plán provádění evropského pilíře sociálních 
práv; zdůrazňuje, že je třeba zajistit práva zohledňující rovnost pohlaví uplatňováním 
meziodvětvového přístupu v souladu se zásadami 2 a 3 tohoto pilíře; vyzývá Komisi, 
aby za tímto účelem vypracovala ukazatel rovnosti žen a mužů a zahrnula jej do 
evropského semestru, aby bylo možné sledovat vliv makroekonomických politik a 
ekologické a digitální transformace na postavení mužů a žen.

1 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.


