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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace jsou základními 
hodnotami Evropské unie, jak je uvedeno ve Smlouvě o Evropské unii a v Listině 
základních práv Evropské unie.

B. vzhledem k tomu, že je třeba nadále podporovat rovné příležitosti vyplývající z výše 
uvedených právních předpisů, aby se snížily nerovnosti;

C. vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je důležitým nástrojem 
pro integraci genderové rovnosti do všech politik, opatření a akcí EU, včetně trhu práce 
a sociální politiky, s cílem prosazovat rovné příležitosti a bojovat proti všem formám 
diskriminace žen;

D. vzhledem k tomu, že evropský pilíř sociálních práv zahrnuje doporučení týkající se 
rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a aktivní podpory zaměstnanosti;

1. konstatuje, že průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU činí 16 % a průměrný 
rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů činí 11,5 %, že ženy jsou více postiženy pružnými 
pracovními ujednáními a nestandardními a flexibilními smlouvami (smlouvy na nulový 
počet hodin, falešná samostatná výdělečná činnost, dočasná práce, práce na částečný 
úvazek atd.) než muži a že u žen je větší pravděpodobnost než u mužů, že budou 
pracovat ve vysoce feminizovaných, špatně placených a podhodnocených oblastech, že 
budou trpět chudobou a nejistotou a spadat do kategorie nejchudších pracovníků, jakož i 
do dalších průřezových kategorií, jako jsou domácnosti s jedním rodičem, pečovatelé o 
závislé osoby, ženy se zdravotním postižením a ženy s nižším vzděláním nebo 
s nedostatečnou podporou ze strany pečovatelských služeb; opětovně zdůrazňuje, že 
jedním z rozhodujících faktorů při odstraňování a překonávání nerovností je kolektivní 
vyjednávání;

2. konstatuje, že po celosvětové hospodářské a finanční krizi v roce 2008 se chudoba 
pracujících v EU zvýšila z 8 % na 10 % a že současná bezprecedentní celosvětová 
pandemie COVID-19 bude mít ještě větší hospodářské a finanční důsledky, které budou 
mít přímý dopad z hlediska nárůstu chudoby, zejména žen a nejzranitelnějších skupin 
společnosti, neboť její důsledky pocítí nejvíce pracovníci v odvětví služeb, cestovního 
ruchu, pohostinství a pečovatelství, osoby samostatně výdělečně činné, pracovníci 
s nejistými pracovními podmínkami, dočasní a sezónní pracovníci apod., mezi nimiž je 
vyšší podíl žen, a také různá další ekonomická odvětví, na něž bude mít dopad ztráta 
pracovních míst, snižování mezd nebo zkracování pracovní doby a větší potřeba 
pečovatelských služeb v průběhu pandemie;

3. zdůrazňuje, že nárůst chudoby žen má větší dopad na širší společnost, neboť ženy 
obvykle nesou hlavní odpovědnost za nákup základního zboží a jejich úloha je klíčová 
pro obživu domácnosti; vyjadřuje znepokojení nad dopadem, který to bude mít 
z hlediska dětské chudoby, a upozorňuje na skutečnost, že v roce 2017 děti v EU 
představovaly věkovou skupinu nejvíce ohroženou chudobou nebo sociálním 
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vyloučením; vítá v této souvislosti závazek Komise zajistit „záruku pro děti“;

4. vyjadřuje znepokojení nad tím, že pandemie COVID-19 a následný hospodářský útlum 
bude mít nepřiměřený vliv na znevýhodněné skupiny žen, včetně mimo jiné 
svobodných matek, migrantek a žen s nízkými příjmy, nejistou prací a prací na částečný 
úvazek, a vystaví je riziku chudoby, nezaměstnanosti, sociálního vyloučení nebo 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby genderové hledisko začlenila do všech iniciativ 
a dalších programů financování EU, zejména do evropského nástroje na podporu 
oživení a do posíleného víceletého finančního rámce na období 2021–2027, a aby v nich 
uplatňovala genderový mainstreaming s cílem zajistit, aby reakce hospodářské politiky 
na pandemii COVID-19 byla přizpůsobena konkrétním potřebám a zkušenostem žen, 
a dále vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní financování na podporu žen v nejistých 
a neformálních odvětvích a na podporu mikrofinancování pro podnikatelky;

5. konstatuje, že ačkoli se míra chudoby žen v jednotlivých členských státech značně liší, 
riziko chudoby a sociálního vyloučení je vysoké v rizikových skupinách, k nimž patří 
starší ženy, svobodné ženy, ženy s dětmi a matky samoživitelky, ženy z řad uprchlíků 
a migrantky, ženy jiné barvy pleti, ženy z etnických menšin, homosexuální, bisexuální 
a transsexuální ženy a ženy se zdravotním postižením, přičemž průměrná tendence je, že 
ženy jsou více ohroženy chudobou a sociálním vyloučením než muži (22,8 % v roce 
2018 v EU); konstatuje, že jiné průřezové rizikové faktory, jako je nečinnost, nedostatek 
pečovatelských služeb pro děti a závislé rodinné příslušníky, vedou k tomu, že některé 
konkrétní kategorie žen jsou více ohroženy chudobou než jiné;

6. zdůrazňuje, že chudobou nebo sociálním vyloučením je ohrožena každá druhá osoba 
přistěhovaleckého původu ze zemí mimo EU, že u žen z řad migrantů a uprchlíků je 
obzvláště vysoká míra nejistých pracovních míst a že ženy se závislým postavením 
nebo neoprávněným pobytem čelí extrémně vysoké míře chudoby; zdůrazňuje, že čtyři 
z pěti členů romské komunity mají příjmy pod hranicí chudoby a že v zaměstnání je 
méně než každá pátá romská žena (ve věku 16 let a více); zdůrazňuje, že k této 
skutečnosti přispívá diskriminace v přístupu ke vzdělání, odborné přípravě a zaměstnání 
a jejich kvalita; vyzývá EU, aby spolupracovala s členskými státy s cílem zajistit úplné 
provedení unijních a vnitrostátních norem v oblasti zaměstnanosti bez jakékoli 
diskriminace, a to i prostřednictvím monitorování, stížností a nápravných mechanismů, 
které jsou účinné, nezávislé a dostupné všem pracovníkům;

7. poukazuje na to, že podle údajů Eurostatu žije v současnosti v členských státech EU 
v chudobě 64,6 milionu žen a 57,6 milionu mužů, což svědčí o tom, že chudoba má na 
ženy jiný dopad než na muže; konstatuje, že tato čísla pouze ukazují, kolik žen je 
postiženo, a že aby bylo možné pochopit jejich plný význam, je třeba je posuzovat 
společně s dalšími ukazateli, jako je věk, střední délka života, příjmová nerovnost, 
rozdíly v odměňování žen a mužů, druh domácnosti a sociální transfery; zdůrazňuje, 
že míra vystavení žen chudobě je pravděpodobně podhodnocena, a vyzývá členské 
státy, aby shromažďovaly údaje o chudobě takovým způsobem, který bude odrážet 
skutečnost týkající se dané domácnosti i jednotlivce, spolu s příslušnými údaji 
o rovnosti, a aby prováděly genderové analýzy týkající se statistiky chudoby a politiky 
v oblasti chudoby, neboť nelze předpokládat, že zdroje jsou v domácnostech 
rovnoměrně rozděleny mezi muže a ženy;
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8. domnívá se, že prostituce je závažnou formou násilí a vykořisťování, které postihuje 
především ženy a děti; vyzývá členské státy, aby přijaly konkrétní opatření k boji proti 
hospodářským, sociálním a kulturním příčinám prostituce a aby podporovaly opatření 
pro osoby, které se prostituují, aby tak usnadnily jejich sociální a profesní 
znovuzačlenění;

9. se znepokojením konstatuje, že se chudoba žen zvyšuje s věkem, zejména v důsledku 
nahromadění různých nerovností v průběhu jejich pracovního života (neplacená péče 
o rodinu, vliv mateřství a jiných pečovatelských povinností), v důsledku celoživotních 
rozdílů v platech a pracovní době, kdy ženy častěji přerušily zaměstnání, v důsledku 
netypické pracovní dráhy nebo částečných úvazků, které vedou k nižším důchodům, 
odlišnému věku odchodu do důchodu u mužů a žen v některých členských státech, 
a vzhledem ke skutečnosti, že více starších žen žije o samotě; s politováním konstatuje, 
že rozdíl ve výši důchodů žen a mužů činí přibližně 39 %, tedy více než dvojnásobek 
rozdílu v odměňování žen a mužů, což svědčí o tom, že dopad rozdílů v odměňování 
se v průběhu času postupně zvyšuje; vyzývá členské státy a Komisi, aby spolupracovaly 
na vytvoření rámce EU pro systémy minimálního příjmu a aby zavedly zvláštní opatření 
pro boj proti riziku chudoby a sociálního vyloučení starších žen díky zvýšení důchodů 
žen tak, aby odpovídaly důchodům mužů, a díky zachování spravedlivých a solidárních 
systémů sociálního zabezpečení s cílem zajistit spravedlivý a důstojný příjem po 
skončení pracovního života;

10. zdůrazňuje, že chudobu pracujících lze řešit v rámci některých jejích hlavních příčin 
a součástí, jako je vzdělávání, odborná příprava a péče, které jsou určující, a proto musí 
být zohledněny při tvorbě politiky;

11. zdůrazňuje, že chudoba žen je mnohostranný problém, který je přímo ovlivněn 
nedostatečným oceněním práce, již ženy obvykle vykonávají, dopadem přerušení 
kariéry na postup v zaměstnání a zvyšování důchodu, nerovným přístupem k jistým 
pracovním smlouvám a kvalitním pracovním podmínkám, nerovnoměrným rozdělením 
neplacených pečovatelských povinností a domácí práce a segregací ve vzdělávání 
a následně na trhu práce, což vede k tomu, že ženy představují největší podíl pracovníků 
s nízkými příjmy; konstatuje proto, že aby se snížily přetrvávající nerovnosti 
a feminizace chudoby, je nezbytné prosazovat opatření a politiku v různých oblastech 
a je třeba podniknout kroky od zlepšení vzdělávání po zajištění přístupných a cenově 
dostupných kvalitních služeb péče o děti, s cílem systematicky řešit rozdíl 
v zaměstnanosti žen a mužů a segregaci na trhu práce; opětovně vyzývá v tomto ohledu 
členské státy, aby urychleně provedly a plně zavedly směrnici o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem; 

12. vyzývá Komisi, aby zavedla další iniciativy podporující vytváření pracovních míst pro 
ženy, zejména pro ženy, které čelí mnohočetným formám diskriminace, a to s cílem 
nejen snížit chudobu, ale také podpořit kvalitu zaměstnání a jejich finanční nezávislost 
a zabránit nejisté práci;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly iniciativy zaměřené na posílení postavení 
žen prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání a také na 
přístup k financování, podnikání žen a zastoupení žen v odvětvích orientovaných na 
budoucnost, s cílem zajistit přístup k vysoce kvalitnímu zaměstnání; vyzývá zejména 
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k větší podpoře subjektů v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství 
a matematiky, digitálního vzdělávání, umělé inteligence a finanční gramotnosti, s cílem 
bojovat proti převládajícím stereotypům a zajistit, aby do těchto odvětví přicházelo více 
žen a přispívalo k jejich rozvoji;

14. zdůrazňuje význam pravidelného dialogu s ženami, které čelí chudobě, a se subjekty 
s rozhodovací pravomocí prostřednictvím fór na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni, 
jejichž cílem je sledovat účinnost současných politik a služeb a navrhovat řešení;

15. konstatuje, že ženy představují 70 % celosvětové pracovní síly ve zdravotnictví 
a v sociální oblasti, jako jsou lékaři, zdravotní sestry a pečovatelé; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby se zaměřily na veřejné investice s cílem uspokojit potřeby žen 
poskytujících zdravotnické služby, například pokud jde o ochranné prostředky včetně 
hygienických potřeb, a aby výrazně zvýšily úroveň mezd a pracovních podmínek 
v odvětvích, v nichž převládají ženy;

16. podtrhuje, že je nezbytné zajistit odpovídající financování pro nevládní organizace 
a zdůraznit, že je třeba, aby měly přístup k finančním prostředkům EU a mohly tak 
poskytovat inovativní a účinné služby v boji proti chudobě;

17. konstatuje, že velká většina majitelů obchodů, jejich zaměstnanců a pracovníků úklidu 
jsou ženy, které často dostávají pouze minimální mzdu, a dále konstatuje, že pandemie 
COVID-19 je vystavila ještě většímu riziku chudoby; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
rozšířit práva na placenou dovolenou, práci na dálku, práci na částečný úvazek a lepší 
sociální ochranu pro ženy, které jsou v nejistém zaměstnání nebo již ztratily pracovní 
místa, a že je naléhavě nutné zajistit sociálně-ekonomické bezpečnostní sítě pro ženy, 
které jsou v nejistém zaměstnání nebo pracují na základě nejistých smluv;

18. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit přístup k péči o děti pro všechny typy rodičů a rodin 
pracujících v základních službách a zvýšit podporu pro zranitelné rodiny, včetně těch, 
které se starají o své členy se zdravotním postižením;

19. vyzývá Komisi, aby vypracovala opatření na úrovni EU s cílem rozšířit podporu pro 
malé a střední podniky vedené ženami během krize a po ní;

20. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy na odstranění rozdílů v odměňování 
a v důchodech žen a mužů, mimo jiné díky prosazování zásady stejné odměny za práci 
stejné hodnoty, a vítá její závazek předložit do roku 2021 návrh závazných opatření 
v oblasti transparentnosti odměňování, jak je uvedeno ve strategii EU pro rovnost žen 
a mužů na období 2020–2025, a rovněž mimo jiné revidovat barcelonské cíle 
a prozkoumat důchodové kredity při přerušení kariéry v souvislosti s poskytováním 
péče, přičemž všechny tyto návrhy pomohou řešit genderově podmíněnou chudobu 
a prosazovat rovné příležitosti a účast žen na trhu práce; vyzývá dále Komisi, aby 
předložila včasnou revizi směrnice 2006/54/ES (směrnice o rovném zacházení) 
a zahrnula do ní zákaz jakékoli diskriminace na základě sexuální orientace, genderové 
identity nebo změny pohlaví;

21. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila ambiciózní evropskou strategii pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020, jejíž součástí budou návrhy 
na zajištění informovanosti o zákonných právech, včetně práva na práci a práva osob se 
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zdravotním postižením na zaměstnání, a opatření podporující jejich začlenění do trhu 
práce i rovné příležitosti, se zvláštním důrazem na situaci, v níž se nacházejí ženy se 
zdravotním postižením, a na způsoby řešení průřezových forem diskriminace;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby systematicky přezkoumávaly a řešily všechny 
příčiny a formy chudoby pracujících žen;

23. vyjadřuje politování nad tím, že často jsou obzvláště zranitelní pracovníci v oblasti 
péče, a to v důsledku špatných pracovních podmínek a nedostatku odpovídající sociální 
a pracovní ochrany, zejména pokud jde o pracovníky domácí péče, a že se jejich úloha 
tradičně podceňuje; vyzývá Komisi, aby přijala strategii EU v oblasti péče, která bude 
reakcí na sociální dopady na osoby plnící pečovatelské povinnosti, mezi nimiž 
neúměrně převažují ženy; zdůrazňuje, že by tato strategie měla vyžadovat značné 
investice do pečovatelských služeb, posílit politiku zaměřenou na dosažení rovnováhy 
pracovních a pečovatelských povinností během celého života a odstranit nedostatek 
pracovních sil, zejména prostřednictvím odborné přípravy, uznávání dovedností 
a lepších pracovních podmínek v těchto odvětvích.
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