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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro práva žen a 
rovnost pohlaví jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá, že se situace v oblasti rovného postavení žen a mužů v posledních letech celkově 
výrazně zlepšila, a konstatuje, že podíl zaměstnaných žen v Unii překročil v posledních 
letech 44 %, podíl podnikatelek dosahuje 33 % a podíl žen mezi studenty již přesáhl 
50 %; vybízí k tomu, aby tento trend pokračoval;

2. lituje, že i navzdory právním předpisům EU v této oblasti stále činí platový rozdíl mezi 
muži a ženami 15 %; vyzývá členské země, aby přijaly plán zaměřený na snížení tohoto
rozdílu; vítá plán Komise předložit v brzké době sdělení k této problematice; doporučuje, 
aby toto sdělení následovala aktivní opatření; zároveň vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
směrnice týkající se stejné odměny za práci bude uplatňována takovým způsobem, aby 
ženy netrpěly diskriminací v důsledku kratší zkušenosti získané v pracovním životě, 
neboť se věnovaly péči o děti;

3. naléhá na členské země, aby přijaly nezbytná opatření ke splnění barcelonských cílů v 
oblasti péče o dítě a vyvinuly dostatečné a dostupné pečovatelské služby pro seniory, 
invalidy a další závislé osoby;

4. žádá Komisi, aby prosazovala aktivní politiku a konkrétní opatření na řešení problému 
chudoby žen, které náleží k znevýhodněným skupinách, například svobodné matky, starší 
ženy a přistěhovalkyně;

5. lituje, že dosud do značné míry dochází k diskriminaci žen, které nechodí do zaměstnání 
a věnují se výchově dětí a rodině, a vyzývá členské státy, aby se snažily dosáhnout 
změny, například tím, že se při výpočtu důchodu bude zohledňovat období, kdy se žena 
věnovala péči o děti;

6. vyzývá členské státy, aby podpořily zásadní úlohu mužů v dosahování rovnosti mezi 
ženami a muži např. tím, že budou muže pobízet k tomu, aby si vybírali rodičovskou 
nebo otcovskou dovolenou a sdíleli nároky na péči o děti se svými ženami; žádá Komisi, 
aby provedla výzkum, který se bude zabývat důvody, proč jen velmi málo mužů pobírá 
rodičovskou nebo otcovskou dovolenou;

7. připomíná, že odsoudil veškeré formy násilí motivovaného rozdíly mezi pohlavími1; 
vyzývá Komisi, aby provedla průzkum zaměřený na základní příčiny násilí motivovaného 
rozdíly mezi pohlavími a propracovala ukazatele, a získala tak spolehlivé údaje a 
uspořádala statistické údaje členských států o počtu obětí;

8. vyzývá Komisi, aby co nejdříve shromáždila srovnatelné a spolehlivé údaje o 
obchodování s lidmi, které umožní tento jev zhodnotit a stanovit cíle pro jeho snížení; 

  
1 Usnesení ze dne 2. února 2006 o současné situaci potírání násilí na ýenách a budoucích krocích, P6_TA-
PROV(2006)0038.
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připomíná, že již dříve žádal, aby EU v následujících 10 letech snížila počet obětí 
obchodování s lidmi na polovinu2;

9. vyzývá Komisi, aby přijala návrh kodexu chování pro úředníky orgánů a institucí EU, 
zejména na misích do třetích zemí, který by zakázal placení za sexuální služby, ostatní 
formy sexuálního vykořisťování a násilí motivovaného rozdíly mezi pohlavími a který by 
zahrnoval povinné postihy;

10. lituje, že situaci dívek není věnována větší pozornost; vyzývá Komisi a členské země, aby 
podnikly veškeré nezbytné kroky k zajištění uplatňování usnesení o dívkách, které přijalo 
Valné shromáždění OSN3;

11. vyzývá evropské orgány a agentury, aby podporovaly rovnost pohlaví v administrativním 
prostředí a usilovaly o rovné zastoupení žen a mužů při přijímání do zaměstnání a 
jmenování do funkcí, zejména v případě vyšších pozic;

  
2 Studie Mezinárodní organizace práce: Světová aliance proti nucené práci
3 Usnesení A/RES/60/141 přijaté dne 11. ledna 2006.
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