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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:

A. vzhledem k tomu, že mnoho členských států se při provádění směrnice 2002/73/ES 
setkalo s obtížemi, zejména když do svých právních předpisů zaváděly konkrétní
a odpovídající opatření ke zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a mužů a omezení 
diskriminace, pokud jde o získávání práce, odbornou přípravu, postup v zaměstnání
a pracovní podmínky,

B. vzhledem k tomu, že se ukazuje, že od vstupu nových, zdokonalených právních předpisů
o rovném zacházení v platnost se možnost žen získat práci a postupovat v zaměstnání 
na vyšší pozice zlepšila jen zanedbatelně,

C. vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech nelze v politických a administrativních 
rozhodnutích otázky rovnosti žen a mužů zohledňovat z důvodu nízké informovanosti
a chybějícího povědomí o takovém přístupu,

D. vzhledem k tomu, že v každém členském státě byl vytvořen alespoň jeden orgán 
odpovědný za podporu, analýzu, sledování a posilování rovnosti žen a mužů,

E. vzhledem k tomu, že diskriminaci na základě pohlaví v ostatních sociálních a politických 
aspektech zhoršují přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů, zejména mezi 
takzvanými ženskými a mužskými hospodářskými odvětvími,

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že ačkoli bylo dosaženo určitého pokroku, pokud jde
o přístup k zaměstnání a na pracovní trh a pokud jde o pracovní podmínky, jsou ženy stále 
diskriminovány, a pokládá proto za nezbytné, aby byla směrnice 2002/73/ES, pokud jde
o nepřímou diskriminaci, plně provedena do vnitrostátních právních předpisů ve všech 
členských státech a aby byla uplatňována v praxi; poukazuje rovněž na to, že při tomto 
provádění nesmí docházet ke snížení stávající úrovně ochrany žen;

2. zdůrazňuje, že je třeba odstraňovat konkrétní překážky, kterým čelí ženy a dívky se 
zdravotním postižením a rodiče zdravotně postižených dětí, pokud jde o rovný přístup 
ke vzdělávání a na trh práce, a že je zapotřebí přizpůsobit opatření tak, aby se hledisko 
rovnosti žen a mužů stalo součástí všech politik a aby byly zohledňovány zvláštní potřeby 
těchto skupin;

3. považuje za znepokojivé, že míra nezaměstnanosti u žen je stále vysoká, ženy vykonávají 
pochybné druhy práce, pobírají nižší platy, existuje u nich vyšší riziko chudoby
a pracovních úrazů, potýkají se s většími obtížemi při postupu v zaměstnání a jejich 
důchody jsou velmi nízké, přičemž u zdravotně postižených a/nebo migrujících žen jsou 
tato znevýhodnění ještě výraznější;

4. zdůrazňuje, že ačkoli se rozdíl v míře zaměstnanosti mezi ženami a muži mírně zmenšil,
v roce 2006 stále činil více než 14 %, a že situace žen v oblasti zaměstnanosti je nejistější, 
neboť narůstá počet žen pracujících na částečný úvazek a žen, s nimiž byla sjednána 
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smlouva na dobu určitou;

5. konstatuje, že přetrvávají rozdíly v odměňování, kdy výdělek žen je v průměru o 15 % 
nižší než výdělek mužů, že v letech 2000 až 2006 klesl tento rozdíl pouze o 1 % a že 
zastoupení žen ve vedoucích pozicích je stále mnohem nižší než zastoupení mužů v těchto 
pozicích;

6. naléhavě žádá členské státy, aby zvýšily své úsilí v oblasti potírání diskriminace mezi 
ženami a muži, zejména pokud jde o rovné odměňování a začleňování či opětovné 
začleňování na trh práce, a aby přistupovaly k této otázce jako k nejvyšší prioritě,
a vyzývá Komisi, aby obnovila plánování podpůrných opatření za tímto účelem a řádně 
přitom zohledňovala zásadu subsidiarity; 

7. zdůrazňuje, že ekonomická nezávislost žen je předpokladem jejich emancipace,
a zaměstnání respektující jejich práva je tedy zárukou jejich osobního rozvoje a sociálního 
začlenění;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily činnost vnitrostátních orgánů pro rovnost 
žen a mužů a navrhly opatření k posílení jejich úlohy a zlepšení jejich efektivity při 
uplatňování příslušných právních předpisů;

9. naléhavě žádá orgány prosazující rovné zacházení podle směrnice 2002/73/ES, aby 
zajistily nezávislost pomoci poskytované obětem diskriminace a svých podpůrných
a vyšetřovacích činností; rovněž vyzývá členské státy, aby zajistily spravedlivé 
financování struktur a jejich činností; 

10. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou ženy dostatečně informovány o svých právech 
vyplývajících ze směrnice 2002/73/ES, zda mají snadný a bezproblémový přístup
k veřejnému ochránci práv, který jim při uplatňování jejich práv poskytuje podporu, a zda 
členské státy činí kromě provádění právních předpisů i další opatření na podporu ochrany 
žen před diskriminací v oblasti zaměstnání a odborné přípravy a zda tuto ochranu dále 
rozvíjejí cílenými preventivními opatřeními;

11. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda jsou úřady veřejných ochránců práv na podporu obětí
v členských státech dostatečně financovány a mají dostatečný počet zaměstnanců, aby 
mohly plně vykonávat své úkoly podle článku 8a směrnice 76/207/EHS o zavedení zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění směrnice 
2002/73/ES;

12. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda členské státy zaručují, že obětem a sdružením
a organizacím, které mají oprávněný zájem na dodržování směrnice 2002/73/ES, nebrání 
právní či jiné překážky, např. příliš krátké lhůty, v zahájení soudních řízení pro porušení 
předpisů na ochranu před diskriminací a rovnosti práv nebo, v případě obětí, ve vymáhání 
jejich platných nároků vyplývajících ze směrnice 2002/73/ES v jiném správním řízení; 

13. vyzývá Komisi, členské státy, odborové organizace, zaměstnavatele a všechny vládní
i nevládní zainteresované strany, aby zintenzivnili společnou činnost zaměřenou na 
zvýšení povědomí o stávajících právních zárukách a správném a účinném uplatňování 
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právních předpisů o rovném zacházení a aby zlepšili informovanost o možnostech nápravy
v případě diskriminace;

14. domnívá se, že je zapotřebí neprodleně podniknout kroky k tomu, aby byla za účelem 
potírání diskriminace plně a účinně uplatňována směrnice 2002/73/ES; naléhavě žádá 
členské státy, aby přisuzovaly větší význam kolektivnímu vyjednávání s ohledem na své 
tradice, aby k těm, kdo pracují, přistupovaly s důstojností, pečlivěji sledovaly pracovní 
podmínky, bezpečnost a zdraví při práci a aby potíraly přímou i nepřímou diskriminaci
v oblasti odměňování;

15. zdůrazňuje, že kolektivní vyjednávání hraje významnou úlohu při potírání diskriminace 
žen, zejména pokud jde o přístup k zaměstnání, mzdy, pracovní podmínky, postup
v zaměstnání a odborné vzdělávání; upozorňuje na to, že normou jsou stále smlouvy na 
dobu neurčitou;

16. poukazuje na to, že je zapotřebí zavést zvláštní politiky a cíle zaměřené na dosažení 
skutečné rovnosti žen a mužů (stejný plat, rodičovská dovolená, přístup ke kvalitnímu 
zaměstnání s dodržováním práv, rovný přístup k celoživotnímu vzdělávání, rovné 
zastoupení při rozhodování a zajištění toho, aby na pracovišti nedocházelo k násilí 
založenému na pohlaví) a zorganizovat práci a pracovní dobu tak, aby bylo ženám
i mužům umožněno lépe sladit jejich pracovní a soukromý život;

17. zdůrazňuje, že je třeba zajistit větší flexibilitu při rodičovské dovolené, zejména pro 
rodiče postižených dětí; 

18. poukazuje na potřebu nového, lepšího výukového a sociálního vybavení jak pro děti, tak 
pro mladé lidi a starší dospělé, včetně většího počtu (lepších) příležitostí ke vzdělávání; 
vyzývá členské státy, aby cílenými opatřeními odstranily diskriminaci dívek a mladých 
žen při přechodu ze školy do zařízení pro odbornou přípravu, ze zařízení pro odbornou 
přípravu do profesního života a rovněž při návratu na trh práce po přestávce k péči o děti 
nebo příbuzné; upozorňuje na potřebu veřejných služeb péče o děti a ošetřovatelských 
služeb a pečovatelských služeb pro starší občany; upozorňuje členské státy na závazky, 
které v této oblasti přijaly na jednání na nejvyšší úrovni v Barceloně v roce 2002;

19. zdůrazňuje, že je třeba zaručit veškerá práva, včetně práv na mateřství a sociální 
zabezpečení, všem pracujícím ženám, včetně samostatně výdělečně činných žen nebo žen 
pracujících v rodinných zemědělských podnicích;

20. vyzývá Komisi, aby prověřila, do jaké míry členské státy uplatnily možnost učinit 
konkrétní pozitivní opatření tam, kde ženy čelí zvláště závažnému a zjevnému 
znevýhodňování v profesním životě; vyzývá Komisi, aby vypracovala o této otázce 
zprávu;

21. domnívá se, že je důležité uvažovat o vytvoření metodiky pro přesný rozbor náplně 
pracovních míst, která zaručí právo na rovné odměňování žen a mužů, poskytne 
odpovídající uznání jednotlivcům a jednotlivým zaměstnáním a zároveň dodá práci 
jakožto strukturálnímu faktoru řádnou důstojnost s cílem zvýšit produktivitu, 
konkurenceschopnost a kvalitu podniků a zlepšit život pracujících, a to jak mužů, tak žen; 
domnívá se, že je nutno v této oblasti provést vědecké analýzy, které umožní změnit 
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stávající metody posuzování společenské hodnoty práce založené na tradičních genderově 
diskriminačních představách o významu různých činností, které mají za následek 
udržování strukturálních platových nerovností mezi odvětvími;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily jasné, podrobné a měřitelné ukazatele 
rovného zacházení a normy pro hodnocení vztahů mezi ženami a muži a respektování práv 
žen v podnicích; domnívá se, že je nezbytné vyzdvihovat kladné příklady a že jedním
z kritérií pro nepřidělení veřejné zakázky podniku může být porušování práv souvisejících
s rovným zacházením;

23. vyzývá Komisi, aby poskytla členským státům své odborné znalosti tam, kde je jich třeba,
a aby přijala důkladná opatření na podporu výměny osvědčených postupů týkajících se 
rovného zacházení se ženami a muži na trhu práce;

24. zdůrazňuje, že je třeba podněcovat iniciativy přispívající k vytváření a provádění politik 
lidských zdrojů a pozitivních opatření, jež směřují k dosažení rovnosti žen a mužů
v podnicích, a podporovat informační a vzdělávací opatření umožňující prosazovat, 
převádět a začleňovat postupy, které byly v organizacích a podnicích úspěšné;

25. vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala provádění směrnice 2002/73/ES a dodržování 
právních předpisů vyplývajících z jejího provedení a aby nadále vyvíjela tlak na členské 
státy.
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