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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 mladí lidé, obzvláště pak mladé ženy, byli nejvíce zasaženi 

nedávnou finanční a hospodářskou krizí, která měla závažný dopad nejen na posilování 

ekonomického postavení mladých žen a na zaměstnanost mladých lidí, ale také na jejich 

duševní a fyzickou pohodu a rovněž celkově na jejich pracovní prostředí, demografickou 

situaci, životní podmínky a přístup ke vzdělávání nebo odborné přípravě; 

B. vzhledem k tomu, že v celé EU jsou ženy nadále výrazně nedostatečně zastoupeny na trhu 

práce a v řídicích pozicích, přičemž celková míra zaměstnanosti žen je stále o téměř 12 % 

nižší než míra zaměstnanosti mužů; 

C. vzhledem k tomu, že „snižování nerovnosti v odměňování, příjmech a důchodech žen a 

mužů a boj proti ženské 

 

chudobě“ je jednou z priorit stanovených v dokumentu Komise s názvem „Strategický 

závazek v oblasti rovnosti žen a mužů 2016–2019“; 

D. vzhledem k tomu, že 31,5 % pracujících žen v EU pracuje na částečný úvazek, ve 

srovnání s 8,2 % pracujících mužů, a vzhledem k tomu, že jen o málo více než 50 % žen 

pracuje na plný úvazek, ve srovnání se 71,2 % mužů, což představuje rozdíl v míře 

zaměstnanosti na plný pracovní úvazek ve výši 25,5 %; 

E. vzhledem k tomu, že vyvážené zastoupení žen a mužů je ukazatel, kterým se cíle 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) řádně nezabývají; 

F. vzhledem k tomu, že články 9 a 10 SFEU stanoví, že Unie musí při vymezování 

a provádění svých politik zajistit inkluzivní a integrovaný trh práce, jenž bude schopen 

řešit závažné důsledky nezaměstnanosti a zabezpečit vysokou míru zaměstnanosti; 

vzhledem k tomu, že EU musí zajistit důstojné pracovní podmínky v celé Unii včetně 

přiměřených mezd a musí zaručit náležitou sociální ochranu, která bude v souladu s 

pracovněprávními předpisy, kolektivním vyjednáváním a se zásadou subsidiarity, a 

vysokou úroveň vzdělávání a odborné přípravy a bojovat proti diskriminaci na základě 

pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace; 

G. vzhledem k tomu, že situace mladých žen a mužů a důvody, proč nejsou zaměstnáni, ani 

se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy, jsou různorodé; 

H. vzhledem k tomu, že obtížné slaďování pracovního a rodinného života v důsledku 

nedostatečné podpory povinností související s péčí a rodinou, jakož i rozdíly v rodičovské 

dovolené a genderové stereotypy na trhu práce, které z nich vyplývají, stále omezují 

příležitosti žen v oblasti vzdělávání, brání jejich zapojení na pracovním trhu a mají dopad 

na jejich rozhodnutí o profesní dráze a ekonomické aktivitě; vzhledem k tomu, že v 

souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi ženy v mnoha členských státech představují 

naprostou většinu pracovníků zaměstnaných na nejistých pracovních místech, na částečný 
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úvazek nebo v „minizaměstnáních“; vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti mají 

negativní dopad na jejich mzdy a důchodové příjmy; 

I. vzhledem k tomu, že statistické údaje jsou u mladých žen ve venkovských oblastech 

v důsledku nestandardních forem zaměstnání nebo nezařazení do evidence 

nezaměstnaných nepřesné a vytvářejí rozdíly v jejich důchodech; vzhledem k tomu, že 

takováto praxe negativně ovlivňuje celou společnost, a zejména dobré životní podmínky 

žen, jakož i další formy sociálního zabezpečení a příležitosti ke změně profesní dráhy či 

možnosti zaměstnání v budoucnosti; 

J. vzhledem k tomu, že počet osob, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání 

nebo profesní přípravy, klesá, i když tuto skutečnost nelze zcela přičíst YEI; 

K. vzhledem k tomu, že osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo 

odborné přípravy, jsou různorodou skupinou s odlišnými potřebami, a že je tudíž zásadně 

důležité, aby byla přijata opatření ke zviditelnění žen, mladých dívek a genderového 

aspektu v celé aktualizované YEI; 

L. vzhledem k tomu, že podle vnitrostátních hodnocení YEI jsou v některých členských 

státech problémy se zapojením zranitelných mladých lidí; vzhledem k tomu, že v první 

fázi provádění zasáhla YEI podle průzkumu řídicích orgánů provedeného koncem roku 

2015 věkovou skupinu 15–24 let (77 %), mladé muže (51 %), osoby s alespoň vyšším 

sekundárním vzděláním (75 %) a nezaměstnané (77 %), spíše než neaktivní osoby; 

1. vítá, že od roku 2013 klesl počet nezaměstnaných mladých lidí a mladých lidí, kteří 

nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; poukazuje 

nicméně na skutečnost, že nezaměstnanost mladých lidí je i nadále v mnoha členských 

státech jedním z hlavních problémů; 

2. zdůrazňuje, že ve všech iniciativách, politikách a opatřeních EU v souvislosti s YEI je 

třeba zavést přístup založený na dvojí strategii a metodiku vycházející ze začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů a horizontálního provádění a zvláštní pozornost věnovat 

mladým ženám a dívkám; 

3. zdůrazňuje zásadní význam stanovení a zajištění minimálních standardů v oblasti kvality 

zaměstnání nabízeného v rámci YEI, které by měly být zaručeny pro všechny mladé lidi, 

kteří (znovu) vstupují na trh práce a měly by odpovídat nejen jejich profesnímu profilu 

a poptávce na trhu práce, ale měly by zahrnovat i zaměstnání podložené smlouvou, 

důstojné pracovní a životní podmínky, důstojné platy, sociální zabezpečení a nároky na 

důchod, přístup k zařízením péče o děti, pracovnímu volnu, dovolené a trvalému 

zaměstnání; 

4. uznává úspěchy, kterých YEI dosáhla při snižování míry nezaměstnanosti mladých lidí a 

obzvláště při zajišťování genderové rovnováhy, neboť tuto iniciativu využili ze 48 % muži 

a z 52 % ženy; 

5. vyzývá k plnému uplatňování jak směrnice 2000/78/ES o rovném zacházení v zaměstnání 

a povolání, tak směrnice 2010/41/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže 

a ženy samostatně výdělečně činné v rámci YEI; 
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6. považuje za nezbytné, aby Komise a členské státy předložily pozitivní opatření s cílem 

zajistit, aby mladé ženy a dívky dostávaly kvalitní nabídky zaměstnání a nebyly 

zaměstnávány nebo chyceny v pasti nejistých, nedostatečně placených a dočasných 

pracovních míst s omezenými nebo zcela chybějícími zaměstnaneckými právy; 

7. vyzdvihuje správně zaměřený a cílený přístup a silnější orientaci na individualizovanou 

pomoc, které přispěly k obecnému úspěchu YEI, a obzvláště pak k úspěšnému zajištění 

genderové vyváženosti, která má větší dopad na účast žen na pracovním trhu; vybízí k 

podpoře informovanosti o rozsahu genderových problémů v poradenství a celoživotním 

vzdělávání poskytovaném veřejnými službami zaměstnanosti, jejichž cílem je posílit podíl 

žen na pracovní síle a jejich návrat na trh práce po přerušení pracovní kariéry; 

8. vyzývá členské státy, aby shromažďovaly statistické údaje rozlišené podle pohlaví, aby 

tak Komise mohla zahájit posouzení dopadu YEI a jejího účinku na genderovou 

rovnováhu s cílem umožnit důkladné hodnocení a analýzu provádění této iniciativy; 

9. vyzývá členské státy, aby vytvořily nové, inovativní a personalizovanější cesty, jak oslovit 

neaktivní mladé lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní 

přípravy a čelí překážkám, jako je chudoba, sociální vyloučení, zdravotní postižení nebo 

vícenásobná diskriminace; zdůrazňuje zároveň význam nevládních organizací a jiných 

příslušných aktérů v této oblasti; vyzývá je rovněž, aby významně zlepšily komunikaci, 

aby bylo možné snadno ji přizpůsobit různým cílovým skupinám, a aby také nalezly 

možnosti, jak podporovat mladé ženy při jejich návratu na pracovní trh, do vzdělávání 

nebo odborné přípravy zajištěním rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání a 

v profesním postupu, slaďováním pracovního a soukromého života, poskytováním péče o 

děti i dospělé osoby a podporou stejného odměňování za rovnocennou práci; 

10. připomíná, že účinné zpochybňování genderových stereotypů je zásadní pro zvýšení účasti 

žen ve všech oblastech trhu práce; vyzývá Unii, aby prosazovala zpochybňování 

genderových stereotypů zejména v oblasti školství, práce a další odborné přípravy; 

11. zdůrazňuje, že je nutné zaměřit se na kvalitu a udržitelnost nabídek; podporuje iniciativy, 

které se snaží řešit problém genderové segregace ve vzdělávání, odborné přípravě a na 

trhu práce; poukazuje na to, že je důležité podporovat cílenými politikami začleňování 

dívek a mladých žen do všech odvětví hospodářství, včetně přírodních věd, technologií, 

inženýrství a matematiky (STEM), a do podnikání; žádá členské státy, aby poskytovaly 

programy, odbornou přípravu a vzdělávání, které by podněcovaly e-schopnosti a digitální 

dovednosti mladých lidí, zejména žen a osob žijících ve venkovských nebo odlehlých 

oblastech, s cílem pomoci jim získat dlouhodobou a udržitelnou ekonomickou nezávislost 

a aktivně vytvářet pracovní příležitosti; 

12. zdůrazňuje, že programy jako záruka pro mladé lidi a YEI vznikly v reakci na mimořádně 

nepříznivé okolnosti; konstatuje však, že tyto programy nelze považovat za náhradu 

systémového řešení vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí v členských státech; 

13. vyzývá členské státy, aby pokračovaly v provádění YEI a současně odstraňovaly její slabá 

místa a aby zajistily financování této iniciativy i v průběhu příštího víceletého finančního 

rámce (VFR); 

14. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy při provádění YEI zavedly genderové kvóty, 
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neboť toto pozitivní opatření se ukázalo jako jeden z nejúčinnějších nástrojů řešení 

nerovností, diskriminace a genderové nerovnováhy; 

15. žádá členské státy, aby mezi sebou sdílely osvědčené postupy s cílem přiučit se vzájemně 

a zajistit maximální účinek YEI; 

16. žádá členské státy a Komisi, aby důkladně vyhodnotily a projednaly budoucí financování 

záruky pro mladé lidi a YEI s ohledem na jejich přínos pro dlouhodobé a udržitelné 

zvýšení zaměstnanosti mladých lidí; 

17. žádá členské státy, aby podporovaly řešení uzpůsobená na míru konkrétním dotčeným 

regionům a vyhnuly se neproduktivním univerzálním řešením; 

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila aktualizovaný návrh na zvýšení rozpočtu YEI 

a záruky pro mladé lidi, neboť v důsledku probíhající evropské a hospodářské krize 

a následného hospodářského zpomalení členské státy stále zápolí s vysokou mírou 

nezaměstnanosti, veřejným dluhem, nízkým růstem, nedostatečnými investicemi a škrty 

ve veřejných výdajích; 

19. žádá členské státy, aby se zapojily do informačních kampaní zacílených na všechny 

zájmové skupiny, a zejména na osoby žijící ve vzdálených nebo venkovských oblastech, 

u nichž je méně pravděpodobné, že mají řádnou odbornou přípravu a jsou náležitě 

informovány. 
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