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NÁVRHY

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

 s ohledem na studie Evropské nadace v Dublinu o rovnováze pracovního a soukromého 
života, na závěry lisabonské Evropské rady z března 2000, ve kterých byl stanoven cíl 
zvýšit obecnou míru zaměstnanosti v Evropské unii na 70 % a míru zaměstnanosti žen na 
více než 60 % do roku 2010, a rovněž na závěry stockholmské Evropské rady z března 
2001, která připojila prozatímní cíl 67 % pro obecnou míru zaměstnanosti a 57 % pro 
míru zaměstnanosti žen do roku 2005,

A. vzhledem k tomu, že ve zprávě Komise o rovnosti žen a mužů z roku 20081 se uvádí, že 
podíl žen na zaměstnanosti soustavně vzrůstá, pokud jde ovšem o kvalitu zaměstnání žen, 
vyskytují se stále značné problémy spočívající především v přetrvávajících rozdílech mezi 
platy žen a platy mužů, v pokračující horizontální a vertikální segregaci na trhu práce, 
tříštění profesního postupu žen a obtížnosti skloubit pracovní a rodinný život, což jsou 
aspekty bránící rovnému zacházení v oblasti vzdělávání, v produktivním věku a i po 
odchodu do důchodu; vzhledem k tomu, že dvě třetiny pracovních míst na částečný úvazek 
obsazují a ve většině nejistých pracovních poměrech pracují ženy,

B. vzhledem k tomu, že v evropské strategii zaměstnanosti nezůstaly konkrétní pokyny
k otázkám pohlaví ani pilíř, do něhož patří problematika rovných příležitostí,

C. vzhledem k tomu, že ze srovnávací studie 27 členských států a 3 států sdružení ESVO z roku 
2007 vyplývá, že problematikou rovnosti žen a mužů se politiky zaměstnanosti téměř vůbec 
nezabývají,

D. vzhledem k tomu, že diskriminace žen existuje již v přístupu ke školicím zařízením, 
zejména v regionech s vysokou nezaměstnaností, kde ženy mají méně šancí na získání 
dobrých míst ve vzdělávání, a v důsledku toho i dobrého pracovního místa navzdory lepší 
kvalifikaci,

E. vzhledem k tomu, že pro modely pracovního života žen jsou typická okleštěná období 
pracovní činnosti, která mají dopad na možnost žen zůstávat v práci a dosahovat pokroku,
v jejichž důsledku jsou ženy na trhu práce potenciálně zranitelnější a která mají 
dlouhodobé důsledky na zajištění důchodu,

F. vzhledem k tomu, že strategie flexikurity vzbuzuje naděje, ale je třeba ji zdokonalit tím, že 
pojetí zaměstnání bude podmíněno životními etapami; vzhledem k tomu, že ne všechny 
členské státy splní barcelonské cíle do roku 2010; vzhledem k tomu, že politické strategie 
se dosud nezabývaly problematikou zařízení pro péči o dospělé závislé rodinné 
příslušníky a uznáváním neformálních kvalifikací,

G. vzhledem k tomu, že ačkoli zpráva Komise obsahuje komplexní statistiku o míře 

                                               
1  Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Rovnost žen a mužů, 2008 (KOM(2008)0010).
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zaměstnanosti žen, jejich vzdělání a účasti na rozhodování a o míře chudoby mezi ženami
v EU v porovnání s muži, zcela zde chybí údaje rozdělené podle postižení, věku, sexuální 
orientace, etnického původu a náboženství, i když situace žen, které čelí mnohonásobné 
diskriminaci, je obzvláště obtížná,

1. vyzývá Komisi a členské státy k přijetí nezbytných opatření k zohledňování rovnosti žen
a mužů ve všech sociálních politikách, politikách zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, 
zejména v rámci strategie flexikurity, a vyzývá je i k potírání všech forem diskriminace;

2. připomíná Komisi její plán rovnosti žen a mužů na období 2006–2010 a vyzývá Komisi
a členské státy, aby spolupracovaly především s malými a středními podniky na zajištění 
rozvoje konkrétních politik, jejichž úkolem bude dosažení stejné ekonomické nezávislosti 
žen a mužů, souladu mezi soukromým a pracovním životem, rovného zastoupení při 
rozhodování, vymýcení všech forem násilí na základě pohlaví a všech forem sexuálního 
obtěžování a eliminace stereotypů souvisejících s pohlavím;

3. vyzývá členské státy, aby plně prováděly ustanovení právních předpisů Společenství, 
která vyžadují rovný přístup k ženám a mužům v zaměstnání včetně přístupu k práci, 
pracovních podmínek, pružné pracovní doby, kariérního vývoje a postupu, stejného platu 
za stejnou práci a práci stejné hodnoty, propouštění, obráceného postupu u důkazního 
břemene v případech diskriminace z důvodu pohlaví, sexuálního obtěžování a ochrany
v případě těhotenství, mateřství a otcovství, stejně jako pokud jde o získávání přístupu
k cenově dostupnému, kvalitnímu zboží a k cenově dostupným a kvalitním službám, jako 
je péče o děti, péče o starší osoby a postižené osoby a o jiné závislé osoby, a pokud jde o
nabídku takového zboží a takových služeb;

4. upozorňuje na to, že navzdory relativnímu kvantitativnímu pokroku v zaměstnávání žen 
ukazují údaje Komise, že průměrný rozdíl v mírách zaměstnanosti mužů a žen v EU 
zůstává vysoký (14,4 %), přičemž mnohem vyšší je ve věkové skupině nad 55 let (17,8 %)
a v některých členských státech převyšuje 30 %;

5. zdůrazňuje, že mnoho pracovních míst vytvářených v EU je nejistých se smlouvami na 
dobu určitou a že jsou tím postiženy zejména ženy; vyzývá tudíž Komisi a členské státy, 
aby vybízely k přijímání opatření k potírání pracovní nejistoty; zdůrazňuje, že standardem 
jsou i nadále smlouvy na dobu neurčitou;

6. vyzývá Komisi, aby přijala opatření nezbytná pro efektivní provádění směrnice o rovném 
platu v každém členském státě a dosažení cíle schváleného v Evropské radě v Barceloně, 
jenž spočívá ve vysoce kvalitní péči o děti; vyzývá též Komisi k posílení směrnice
o rodičovské dovolené;

7. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl zajistit ženám i mužům stejnou ekonomickou 
nezávislost a stejný profesní rozvoj a podporovaly programy na pomoc v podnikatelských 
začátcích a půjčky určené ženám podnikajícím v kterémkoliv oboru; připomíná Komisi 
rámec akcí sociálních partnerů pro dosažení rovnosti žen a mužů, jež mají dívky podnítit 
ke zvážení širšího spektra profesních možností, zejména v technických a vědeckých 
profesích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s příslušnými subjekty vytvořily 
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vzdělávací a školicí programy, které zajistí, že vysokoškolsky vzdělané ženy budou 
získávat lepší pracovní pozice, dosáhnou vyššího odměňování a větších příležitostí
k profesnímu postupu, jež budou odpovídat jejich kvalifikaci a odborné přípravě; vyzývá 
členské státy, aby přijaly cílená opatření pro odstranění diskriminace mladých žen, které 
přecházejí od vzdělávání k odbornému výcviku a od odborného výcviku k profesní 
kariéře;

9. navrhuje, aby politiky vzdělávání byly vypracovány opatrně, a předešlo se tak 
předpojatým představám, pokud jde o profesní postupy ženám údajně nedostupné,
a navrhuje, aby přístup k vedoucím pozicím byl plně transparentní s cílem předejít 
diskriminaci na základě pohlaví;

10.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byl přístupu k dostupným evropským a vnitrostátním 
finančním prostředkům zaměřen na projekty podporující aktivní zapojení žen, a žádá 
Komisi, aby v souvislosti s prováděním strukturálních fondů vyzvala členské státy
k vytyčení konkrétních cílů v souladu s horizontálním cílem zohledňování rovnosti žen
a mužů za účelem zapojení žen do programů financování; vyzývá Komisi, aby zvážila 
vypracování pokynů pro tvorbu rozpočtů v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci 
strukturálních fondů a vyzkoušela je v pilotních projektech;

11. podporuje opatření propagovaná Evropským sociálním fondem a programem PROGRESS 
na období 2007–2013, která zlepšují situaci žen na trhu práce a přispívají k odstranění 
diskriminace; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že veškerá politická opatření
a kroky zaměřené na zlepšení rovnosti žen a mužů budou brát plný ohled na specifickou 
situaci žen, které čelí mnohonásobné diskriminaci z důvodu postižení, věku, sexuální 
orientace, etnického původu nebo náboženství, a rovněž na situaci žen, které zažívají 
diskriminaci v důsledku vztahu s jinou osobou, a rodičů nebo manželů či manželek osob, 
jež čelí diskriminaci;

12. zdůrazňuje důležitost identifikace nástrojů a vhodných mechanismů pro zapojení 
zranitelných skupin žen na trhu práce; vyzývá též k lepšímu uznávání neformálního učení
s cílem pomoci tomuto procesu;

13. připomíná své usnesení ze dne 9. března 2004 o práci, rodinném a soukromém životě1 ,
v němž vyzval Komisi, aby navrhla rámcovou směrnici o skloubení pracovního, 
rodinného a soukromého života, která by mimo jiné měla umožnit i zavedení doplňkových 
mechanismů, díky nimž se ženy a muži budou moci rovnoměrně podílet na péči o závislé 
rodinné příslušníky a které by odrážely studie Evropské nadace o rovnováze pracovního
a soukromého života;

14. připomíná, že v důsledku demografických změn se odhaduje, že do roku 2030 bude poměr 
aktivních vůči neaktivním lidem 2:1; vyzývá Komisi, aby podporovala budoucí úlohu 
pečovatelů a také osob nucených opustit trh práce nebo pracujících na částečný úvazek, 
aby mohly plnit své rodinné povinnosti, a aby ji podporovala vytvořením politik, díky 
nimž budou ženy a muži schopni dosáhnout rovnováhy mezi pracovními, pečovatelskými
a rodinnými povinnostmi a vyhnout se tak pracovní, platové i důchodové nejistotě; vyzývá 
členské státy, aby plánovaly a prováděly programy sociální ochrany, které budou tyto 

                                               
1  Úř. věst. C 102E, 28.4.2004, s. 492.
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specifické situace žen a mužů na trhu práce zohledňovat; 

15. vyzývá členské státy k zavedení mechanismů, které by zajistily spravedlivý přístup
k ženám a mužům v rámci důchodových systémů a posoudily by dopad důchodových 
reforem na životy žen;

16. navrhuje, aby Komise dále vedla konzultace se sociálními partnery o přístupu, jenž by se 
měl odrazit v činnosti Společenství a jehož účelem by mělo být lepší skloubení 
pracovního, soukromého a rodinného života s cílem zlepšit a doplnit stávající rámec
a realizovat cíle Evropské rady přijaté v Barceloně;

17. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem větší možnosti skloubit pracovní a rodinný život
a podpořit sociální odpovědnost podniků hrají zaměstnavatelé a odborové organizace, 
jestliže práci žen a mužů organizují spravedlivě, podpořit úlohu členských států, pokud 
poskytují přístupné a finančně dostupné kvalitní služby, a výměnu osvědčených postupů;

18. zdůrazňuje důležitost aktivního zapojení žen do odborových organizací s úkoly 
zaměřenými na ochranu žen na pracovišti a na to, aby jim byla udělena práva, na něž mají 
nárok;

19. souhlasí s návrhem vytvořit v rámci akcí sociálních partnerů pro dosažení rovnosti žen
a mužů nelineární cesty kariérního vývoje, v nichž se období většího pracovního zapojení 
střídají s obdobími s větším množstvím rodinných povinností, jako s alternativou ke 
kultuře zbytečně dlouhé pracovní doby žen a mužů;

20. vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci a rozvoj partnerství mezi všemi 
zainteresovanými orgány s cílem prosazovat lepší skloubení profesního, rodinného
a soukromého života v souvislosti s evropskou aliancí pro rodiny;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly řadu kvalitativních ukazatelů, které se budou 
používat během sledování provádění Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa a jež 
budou brát v úvahu aspekt rovnosti žen a mužů;

22. vyzývá Komisi, aby zahájila informační kampaně týkající se diskriminace na základě 
pohlaví a začlenila problematiku rovnosti žen a mužů do vzdělávacích programů EU.
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