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NÁVRHY

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

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, 
kterou se mění směrnice Rady 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 podmínky1,

A. vzhledem k tomu, že mobilita pracovníků je klíčovým nástrojem k dosažení cílů 
Lisabonské strategie, zůstává však nadále nízká, také u žen, 

B.   vzhledem k tomu, že dynamický pracovní trh představuje vážné výzvy pro pracovníky a 
zejména pro ženy s dětmi a nutí je dělat kompromisy mezi profesním a rodinným 
životem,

C.   vzhledem k tomu, že nedostatečná úprava systémů sociálního zabezpečení v členských 
státech vytváří obtíže pro ženy s ohledem na těhotenství, výchovu dětí, lepší příležitosti 
pracovního postupu atd.,

1. vyzývá Komisi, aby zohlednila specifické potřeby mobilních pracujících žen všech 
věkových kategorií a přijala konkrétní kroky k naplnění těchto potřeb ve čtyřech 
oblastech Evropského akčního plánu pro pracovní mobilitu;

2. naléhavě žádá Komisi, aby zkoumala otázku rovnosti pohlaví v oblasti pracovní mobility 
a doporučila flexibilní nástroje k překonání zbývajících překážek, kterým ženy čelí;

3. navrhuje Komisi, aby pořádala informační kampaně zaměřené na dívky a ženy ohledně 
možností pracovní mobility, aby usnadnila jejich přizpůsobení dynamickému pracovnímu 
trhu;

4. vyzývá členské státy a zúčastněné strany k tomu, aby zvážily a odstranily překážky 
pracovní mobility žen tím, že poskytnou rovný přístup ke kvalifikovaným pracovním 
místům a nejvyšším pozicím, stejné platové ohodnocení, flexibilní pracovní dobu, 
adekvátní zdravotní péči a zařízení pro péči o děti, kvalitní vzdělávací zařízení pro děti, 
převoditelnost nároku na důchod, odstranění stereotypů týkajících se pohlaví atd.;

5. doporučuje členským státům a regionálním a místním úřadům, aby aktivně podporovaly 
zvláštní zaměstnanecké, školící, vzdělávací, dálkové a jazykové programy a vytvořily tak 
pracovní trh otevřenější ženám a umožnily sladění profesního a rodinného života;

6. uznává návrh Komise posílit kapacitu sítě TRESS a rozsah a kvalitu portálu EURES tím, 
že zahrne ženy jako specifickou kategorii pracovníků. 

                                               
1 Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15.


