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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:

1. konstatuje, že rozdíl v odměňování žen a mužů v 28 členských státech EU činí 15,7 %, 
že ženy uzavírají více než muži atypické a flexibilní smlouvy (smlouvy na nulový počet 
hodin, dočasná práce, práce na částečný úvazek atd.) a že ženám v důsledku těchto 
nejistých smluv hrozí větší riziko chudoby a riziko, že se dostanou do kategorie 
nejchudších pracovníků;

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 dalších nejzranitelnějších 
skupin společnosti, neboť její důsledky pocítí nejvíce pracovníci v odvětví služeb, 
osoby samostatně výdělečně činné, dočasní a sezónní pracovníci apod., mezi nimiž je 
větší podíl žen;

3. konstatuje, že ačkoli se míra chudoby žen v jednotlivých členských státech výrazně liší, 
nebezpečí chudoby je stejné u rizikových skupin, k nimž patří starší a svobodné ženy 
a svobodné matky, lesbické, bisexuální a transgender ženy a ženy se zdravotním 
postižením;

4. poukazuje na to, že podle údajů Eurostatu je chudobou v současnosti v členských 
státech EU postiženo 64,6 milionu žen a 57,6 milionu mužů, což svědčí o tom, že 
chudoba má na ženy jiný dopad než na muže;

5. se znepokojením konstatuje, že se chudoba žen zvyšuje s věkem, přičemž rozdíl ve výši 
důchodů žen a mužů stále činí přibližně 39 %;

6. zdůrazňuje, že chudoba žen je mnohostranný problém, který je přímo ovlivňován 
nerovným přístupem k majetku, přerušením kariéry v důsledku péče o děti a jejich 
výchovy a péče o nemocné a závislé osoby i segregací ve vzdělávání a následně na trhu 
práce, což znamená, že ženy tvoří mezi pracovníky s nízkými příjmy největší skupinu;

7. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy na odstranění rozdílů v odměňování 
žen a mužů.


