
PA\727092CS.doc PE407.743v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2008/2012(INI)

5. 6. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

k doporučením ohledně uplatňování zásady rovného platového ohodnocení pro 
muže i ženy 
(2008/2012(INI))

Navrhovatelka: Donata Gottardi

(Podnět – článek 39 jednacího řádu)



PE407.743v01-00 2/5 PA\727092CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\727092CS.doc 3/5 PE407.743v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby začlenil:

A) tyto návrhy do svého návrhu usnesení:

1. vítá cíl Komise analyzovat příčiny rozdílů mezi platovým ohodnocením mužů a žen a 
představit opatření, která budou mít za cíl vyřešit nejen tento problém, ale i segregaci trhu 
mužské a ženské práce, která s tímto problémem souvisí; zdůrazňuje, že již existuje řada 
analýz a údajů o tom, že pokrok dosažený v této oblasti je příliš pomalý (rozdíl v platech 
se snížil ze 17 % v roce 1995 na 15 % v roce 2005);

2. upozorňuje na skutečnost, že statistiky musí být koherentní, srovnatelné a úplné a že musí 
disponovat takovými ukazateli, které reálně zhodnotí nové systémy klasifikace a 
organizace zaměstnanců a nové systémy reformy organizace práce; domnívá se také, že 
rozdíl v platovém ohodnocení by se neměl zakládat jednoduše na rozdílu v hrubé 
hodinové mzdě, ale že by měl zohledňovat rovněž takové faktory, jako jsou jednotlivé 
příplatky, pracovní zařazení, organizace práce, pracovní zkušenosti a produktivita, které 
by se měly posuzovat nejen z kvantitativního hlediska (počet hodin, po které byl 
pracovník na pracovišti fyzicky přítomen), ale i z hlediska kvalitativního .

3. je toho názoru, že má-li se vytvořit strategie, která by odstranila rozdíl v platech a zrušila 
segregaci, jak v horizontálním, tak ve vertikálním smyslu, a stereotypy v pohledu na to, 
jaké úkoly a odvětví jsou tradičně spojovány především s ženami, je nutné stanovit rámec 
pro opatření na různých legislativních i nelegislativních úrovních; domnívá se rovněž, že 
je přitom třeba činit rozdíl mezi diskriminací v platovém ohodnocení a platovými rozdíly 
založenými na faktorech, které s přímou či nepřímou diskriminací nesouvisejí – ty totiž na 
rozdíl od prvně jmenovaného problému, který spadá přímo do legislativní oblasti, musí 
být řešeny na základě cílených politik a specifických opatření;

4. domnívá se, že při zohlednění cílových subjektů, tj. členských států, sociálních partnerů a 
organizací usilujících o rovnost příležitostí, musí být podstatou opatření zaměřených na 
snížení rozdílu v platovém ohodnocení vhodná kombinace hospodářské, zaměstnanecké a 
sociální politiky a opatření týkajících se mimo jiné:

a) specifických politik, umožňujících sladit profesní kariéru s rodinným a osobním životem, 
politik týkajících se služeb v oblasti péče o děti a pečovatelských služeb (jež by byly 
přístupné nezávisle na postavení daného pracovníka a druhu jeho pracovní smlouvy) a 
politik zaměřených na flexibilní organizaci práce a pracovní doby a na mateřskou, 
otcovskou a rodičovskou dovolenou a na dovolenou z rodinných důvodů; 

b) daňové politiky a politiky sociálního zabezpečení zahrnující konkrétní opatření 
respektující specifické potřeby obou pohlaví, jejichž cílem bude kompenzovat 
nespravedlivé a neospravedlnitelné rozdíly v platovém ohodnocení a zvýšit zaměstnanost 
žen;

c) konkrétních kroků v rámci národních plánů pro provádění integrovaných pokynů 
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lisabonského cyklu 2008/2010, které budou zohledňovat specifický charakter každé země 
a včasné provádění plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006/2010;

d) konkrétních a přesných kroků (v souladu s čl. 141 odst. 4 Smlouvy), které budou 
zaměřeny na odstranění platového rozdílu a segregace a které budou uplatňovány ze 
strany sociálních partnerů a organizací usilujících o rovné příležitosti na různých 
smluvních a odvětvových úrovních; mezi těmito opatřeními bude povinnost sociálních 
partnerů uzavřít dohody o platovém ohodnocení, provádění systematických průzkumů 
posuzujících rovnost mezd, uplatňování podnikových programů rovnosti, stanovení 
kvalitativních a kvantitativních cílů a srovnávání na základě referenčních hodnot 
(benchmarking), výměna osvědčených postupů ověřených v praxi zainteresovanými 
subjekty, které navíc poskytnou informace o překážkách a obtížích, s nimiž se v této 
souvislosti setkaly;

e) začlenění doložky o dodržování zásady rovnosti pohlaví a rovnosti platového ohodnocení 
v rámci veřejných smluv a vytvoření certifikační značky vypovídající o kvalitě politik v
oblasti rovnosti pohlaví a platového ohodnocení, která by byla předělována podnikům, jež 
by se následně těšily určitým výhodám v přístupu k finanční podpoře z vnitrostátních, 
místních a evropských fondů a při posuzování jejich nabídek v rámci zadávaní veřejných 
zakázek.

B) tyto návrhy do přílohy svého návrhu usnesení:

1. domnívá se, že je nutné řádně interpretovat a uplatňovat čl. 141 odst. 1 a čl. 141 odst. 2 
Smlouvy a podniknout patřičné kroky v souvislosti s příslušnou směrnicí – na evropské 
úrovni a/nebo, pokud jde o její provedení a uplatňování, na úrovni vnitrostátní – se 
zvláštním důrazem na:

a) mzdu a systémy sociálního zabezpečení pracovníků, přičemž se stanoví definice těchto 
pojmů, která bude odpovídat údajům a hodnocení získaným v rámci nových systémů 
klasifikace povolání,

b) klasifikaci povolání, přičemž se zajistí, že nové systémy klasifikace a organizace 
zaměstnanců a organizace práce budou využívány pro získávání údajů a tabulkových 
hodnot pro stanovování mezd s náležitým přihlédnutím k principu srovnatelnosti, 

c) funkci organizací usilujících o rovnosti příležitostí, přičemž se zajistí, že budou spolu se 
sociálními partnery sehrávat významnější roli,

d) informace, které poskytují zaměstnavatelé o rovném zacházení s muži a se ženami v rámci 
svých podniků, přičemž se zajistí, že budou podávány konkrétnější a relevantnější 
informace o rozdílech v platovém ohodnocení a že se více zapojí sociální partneři a 
organizace usilující o rovnost příležitostí, kterým bude navíc v této souvislosti přisouzena 
specifická role,

2. je přesvědčena, že je nutné lépe a rychleji provádět ustanovení příslušné směrnice, která 
jsou zaměřena na účinné řešení rozdílů v platovém ohodnocení, kterého lze dosáhnout tak, 
že členské státy, sociální partneři a organizace usilující o rovnost příležitostí budou 
uplatňovat např. opatření, jež jsou stanovena akčním rámcem pro dosažení rovného 
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postavení žen a mužů přijatým sociálními partnery v březnu roku 2005; domnívá se, že 
tímto způsobem je třeba zajistit:

a) šíření informací a pokynů týkajících se praktických nástrojů (zejména pro malé a střední 
podniky) na odstranění rozdílů také v souvislosti s celostátními či odvětvovými 
kolektivními smlouvami,

b) vypracovávání statistických údajů (shromážděných pomocí souhrnných metod, které 
používají širokou škálu proměnných hodnot), jež budou zpracovány podle pohlaví a jež 
budou transparentní a přístupné, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni odvětví a 
podniků,

c) vypracovávání transparentních a z hlediska pohlaví neutrálních systémů hodnocení práce, 
na jejichž základě by bylo možné ověřit, a to i v jednotlivých případech, zda určité popisy 
práce a kritéria platového ohodnocení nejsou diskriminační, 

d) systém specifického vzdělávání určené pro sociální partnery, které se bude zakládat na 
souboru analytických nástrojů a cílených opatření a který bude využíván při uzavírání 
smluv nebo při ověřování toho, zda jsou prováděny právní předpisy a politiky týkající se 
rozdílů v platovém ohodnocení.
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