
PA\721270CS.doc PE405.894v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2008/2047(INI)

7. 5. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

k rovnosti žen a mužů – 2008
(2008/2047(INI))

Navrhovatelka: Marian Harkin



PE405.894v01-00 2/4 PA\721270CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\721270CS.doc 3/4 PE405.894v01-00

CS

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 ve zprávě Komise na rok 2008 o rovnosti žen a mužů 
(KOM(2008)0010)1 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 rovnoprávnosti v produktivním věku 
i v následujících životních etapách,

B. vzhledem k tomu, že evropská strategie zaměstnanosti ani pilíř, do něhož patří problematika 
rovných příležitostí, nenabízí žádné konkrétní pokyny k otázkám pohlaví,

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 strategie flexikurity vzbuzuje naději na lepší skloubení pracovního 
a soukromého života žen a mužů; 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,

1. vyzývá Komisi a členské státy k většímu zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 
politikách zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, zejména ve strategii flexikurity;

2. žádá Komisi a členské státy k vytvoření nástrojů, které zajistí, že vysokoškolsky vzdělané 
ženy budou získávat „lepší místa“;

3. připomíná své usnesení ze dne 9. května 2004 o práci, rodinném a soukromém životě2, 
v němž žádal 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;

4. zdůrazňuje úlohu, kterou za účelem lepšího skloubení pracovního a rodinného života hrají 
zaměstnavatelé, jestliže vytvářejí moderní pracovní organizace, a členské státy, pokud 
poskytují přístupné a finančně dostupné kvalitní služby;

5. vyzývá členské státy, aby usilovaly o cíl zajistit ženám i mužům stejnou ekonomickou 
nezávislost;

6. vyzývá členské státy k zavedení mechanismů, které by zajistily spravedlivý přístup k ženám 
                                               
1  Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů – Rovnost žen a mužů, 2008.
2  Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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a mužům v rámci důchodových systémů.
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