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Pozměňovací návrh  1 

Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0163/2015 

Maria Noichl 
Strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015 
2014/2152(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0163/2015 

Usnesení Evropského parlamentu ke strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po 

roce 2015 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 
2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV1, 

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách 
a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva), 

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020) přijatý Radou 
v březnu 20112, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 nazvané „Strategie pro rovnost žen 
a mužů 2010–2015“ (COM(2010)0491), 

A. vzhledem k tomu, že rovnost mužů a žen je jedním ze základních práv, které je uvedeno 
ve Smlouvě o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie; vzhledem 
k tomu, že cíle EU v této oblasti spočívají v zajištění rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy, jakož i v boji proti všem formám diskriminace založené na 
pohlaví; 

B. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů má zcela zásadní význam pro podporu 
spravedlivého hospodářského růstu podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, že 
omezování nerovnosti v zaměstnání je cílem nejen v oblasti rovnosti, ale také z hlediska 

                                                 
1 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1. 
2 Příloha k závěrům Rady ze dne 7. března 2011. 
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účinnosti trhu práce; 

C. vzhledem k tomu, že ženy, které vstupují do pracovního života, hrají vedoucí úlohu při 
návratu k růstu, neboť zvyšují rodinný příjem, což vede ke zvýšení spotřeby, příspěvků 
na sociální zabezpečení a objemu vybraných daní, a tak přispívají ke znovuoživení 
hospodářství;  

D. vzhledem k tomu, že ženy a muži by měli mít stejnou možnost se svobodně rozhodnout, 
do jaké míry se chtějí věnovat svému povolání a jak chtějí sloučit práci a rodinný život;  

E. vzhledem k tomu, že podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj by 
zcela shodná míra účasti žen a mužů na trhu práce zvýšila HDP na obyvatele do roku 
2030 o 12,4 %; 

F. vzhledem k tomu, že tradiční stereotypní vnímání žen má i nadále velký vliv na 
rozdělení úkolů žen a mužů v domácnosti, na pracovišti a ve společnosti vůbec; 

G. vzhledem k tomu, že ve srovnání s ženami žijícími v městských oblastech jsou ženy, 
které žijí na venkově, častěji oběťmi vícenásobné diskriminace a genderových 
stereotypů; vzhledem k tomu, že by měly mít lepší přístup ke zdravotnickým službám, 
vzdělání a zaměstnání (včetně příležitostí pro samostatnou výdělečnou činnost), 
zejména v odvětví zemědělství, s cílem povzbudit je, aby neodcházely; 

H. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti je jedním z hlavních ukazatelů míry nerovnosti 
mužů a žen; vzhledem k tomu, že pro měření této nerovnosti jsou stejně důležitými 
parametry kvalita zaměstnání a pracovní podmínky; vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu byla v EU v roce 2013 celková míra zaměstnanosti žen ve věku od 15 do 
64 let ve výši 58,8 %, zatímco u mužů činila 69,4 %; 

I. vzhledem k tomu, že ženy tvoří 60 % nových absolventů, jsou však nedostatečně 
zastoupeny například v odvětví vědy, IKT a výzkumu; 

J. vzhledem k tomu, že mnoho žen nikdy aktivně nevstoupí na oficiální trh práce ani není 
na něm registrováno, což je důvodem finančních a právních problémů, pokud jde 
o sociální práva a sociální zabezpečení;  

K. vzhledem k tomu, že ženy představují pouze jednu třetinu samostatně výdělečně 
činných osob a všech subjektů zakládajících nové podniky v EU; 

L. vzhledem k tomu, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v určitých oblastech 
vzdělávání a v určitých odvětvích s nadprůměrnou mírou růstu;  

M. vzhledem k tomu, že kromě odstraňování stereotypů má přístup ke službám péče o děti, 
starší a závislé osoby zásadní význam také pro dosažení rovné účasti mužů a žen na trhu 
práce, na vzdělávání a odborné přípravě; 

N. vzhledem k tomu, že pomoc ženám k návratu na trh práce po porodu vyžaduje 
vícerozměrná politická řešení zahrnující celoživotní vzdělávání a opatření pro boj proti 
nejistým pracovním podmínkám; 
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O. vzhledem k tomu, že příjem žen je stále nižší než příjem mužů, kteří vykonávají stejnou 
práci a mají stejnou kvalifikaci; vzhledem k tomu, že platová nerovnost se v EU v roce 
2013 pohybovala průměrně kolem 16,4 %; 

P. vzhledem k tomu, že nevyhnutelným důsledkem nižších mezd žen jsou nižší odvody na 
důchod, a tedy i nižší důchody; vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů 
a následně v jejich důchodech, jež představují přibližně 39 %, jsou stále jedním 
z hlavních důvodů, proč se ženy ve vyšším věku ocitají pod hranicí chudoby; 

Q. vzhledem k tomu, že násilí na ženách, ať už fyzické, sexuální nebo psychické, je hlavní 
překážkou dosažení rovnosti žen a mužů a je porušením základních práv žen; 

R. vzhledem k tomu, že podle odhadů uvedených ve studiích, které se zabývají násilím na 
základě pohlaví, zažila nejméně jednou fyzické násilí v dospělosti jedna pětina až jedna 
čtvrtina všech žen v Evropě, více než jedna desetina zažila sexuální násilí za použití síly 
a 12–15 % je oběťmi domácího násilí, jehož následkem zemře v EU každý den sedm 
žen;  

S. vzhledem k tomu, že ještě stále je ve vedoucích pozicích ve veřejných institucích málo 
žen, i když lepší zastoupení žen v nejvyšších politických funkcích je základním 
předpokladem fungování demokratické společnosti; 

T. vzhledem k tomu, že bylo uznáno, že přítomnost vyššího počtu žen ve vrcholných 
pozicích zlepšuje organizační a finanční výkonnost podniků a přináší kvalitnější 
rozhodování; 

U. vzhledem k tomu, že akční program Mezinárodní konference o populaci a rozvoji 
v Káhiře uvádí definici sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv; 

V. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a související práva spadají do 
pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že EU může nicméně přispět 
k prosazování osvědčených postupů v rámci členských států;  

W. vzhledem k tomu, že je nezbytné zaručit ženám rovný přístup ke zdravotní péči, i pokud 
jde o sexuální a reprodukční zdraví, bez ohledu na jejich hospodářskou situaci 
a zeměpisnou polohu; 

X. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy mohou svou vnější činností přispět 
k posílení postavení žen mimo EU;  

Y. vzhledem k tomu, že vnitrostátní právní systémy mnoha třetích zemí nepřiznávají 
ženám a mužům stejná práva; 

Z. vzhledem k tomu, že každoročně je 14 milionů dívek donuceno ke sňatku a 3 miliony 
jsou oběťmi mrzačení ženských pohlavních orgánů;  

AA. vzhledem k tomu, že sběr statistických údajů o nerovnosti mezi ženami a muži je 
prioritou s ohledem na soudržnou strategii pro boj s faktory, které brání dosažení 
rovnosti mezi ženami a muži v EU; 
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1. vyzývá Komisi, aby vypracovala strategii o rovnosti žen a mužů v Evropské unii pro 
období 2015 až 2020 (dále jen „strategie“), jejímž cílem bude zlepšení postavení všech 
žen bez ohledu na jejich sociální a hospodářskou situaci a zeměpisnou polohu; 

Vzdělání, odborná příprava a přístup na trh práce  

2. připomíná, že je třeba odstranit diskriminaci na základě pohlaví a překážky v přístupu 
na trh práce, a to zejména prostřednictvím lepšího přístupu ke vzdělání a odborné 
přípravě, a doporučuje, aby byla do strategie zahrnuta tato opatření: 

i) podporovat ženy a dívky, aby se více zajímaly o odvětví, která představují vyšší 
ekonomickou přidanou hodnotu a v nichž jsou ženy nedostatečně zastoupeny, 
zejména odvětví IKT a vědecká a technická odvětví, pomáhat jim při vstupu do 
takových odvětví a umožnit jim rozbít stávající skleněné stropy tím, že se jim 
poskytnou další vzdělávací příležitosti a programy mentorství po celou dobu 
jejich pracovního života; 

ii) podporovat podnikání žen ve městech i na venkově, prosazovat opatření a akce na 
podporu, poradenství a odbornou přípravu žen, které se rozhodnou podnikat, 
usnadňovat přístup k úvěrům, odstraňovat byrokratickou zátěž a další překážky 
při zakládání nových podniků a rodinných podniků provozovaných ženami;       

iii) přijmout opatření na podporu vyšší míry zaměstnanosti žen, jako je například 
zajištění dostupnosti pečovatelských služeb a péče o děti, flexibilní pracovní doba 
a flexibilita, pokud jde o místo vykonávání práce, a to prostřednictvím veřejných 
politik, ale také pobídkami pro podniky, aby taková řešení nabízely; 

iv) přijmout opatření ve prospěch modernizace a zlepšení ochrany těhotných žen 
a matek v práci, pomáhat ženám vrátit se na trh práce po porodu a sladit pracovní 
a rodinný život; 

Odměňování  

3. uznává, že je třeba zaručit rovnost v odměňování a výhodách jako významný krok 
směrem k rovnosti mezi ženami a muži, a doporučuje, aby byla do strategie zahrnuta 
tato opatření: 

i) zajistit dodržování základní zásady „stejné odměny za stejnou práci nebo práci 
stejné hodnoty“ v případě žen i mužů a podporovat členské státy a sociální 
partnery při snižování rozdílů v odměňování žen a mužů prostřednictvím 
veřejných politik a výměny osvědčených postupů; 

ii) přijmout vhodná opatření ke snížení rozdílů v důchodech mezi ženami a muži 
jakožto přímého důsledku mzdových rozdílů a posoudit dopad důchodových 
systémů na ženy, přičemž by se měla věnovat zvláštní pozornost smlouvám na 
částečný úvazek a atypickým smlouvám; 

Násilí páchané na ženách 
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4. připomíná ničivé důsledky násilí páchaného na ženách, které je nejrozšířenější formou 
porušování lidských práv v rámci EU, a doporučuje, aby byla do strategie zahrnuta tato 
opatření: 

i) podporovat ratifikaci Istanbulské úmluvy Rady Evropy o násilí na ženách při 
respektování vnitrostátních ústavních předpisů a zahájení postupu pro přistoupení 
EU k úmluvě; 

ii) poskytovat lepší systematickou odbornou přípravu pro kvalifikované pracovníky, 
kteří pečují o ženy, jež byly vystaveny fyzickému, sexuálnímu nebo psychickému 
násilí; 

iii) stanovit rok 2017 jako rok pro ukončení násilí na ženách a posílit opatření na 
prosazení a podporu akcí v oblasti prevence násilí proti ženám (i prostřednictvím 
posouzení provádění souboru opatření na ochranu obětí), osvětových kampaní, 
sběru údajů a financování pro neziskové organizace; 

Rozhodovací proces 

5. zdůrazňuje nepřijatelnou nevyváženost zastoupení v rozhodovacím procesu ve veřejné 
i soukromé sféře a doporučuje, aby byla do strategie zahrnuta tato opatření: 

i) podporovat opatření pro boj proti přetrvávání stereotypů prostřednictvím 
osvětových kampaní a zobrazováním žen v médiích; 

ii) prosazovat opatření, která přispívají k většímu zastoupení žen v nejvyšších 
pozicích veřejných institucí, ať už na vnitrostátní nebo místní úrovni, a to jak 
v politických oblastech, tak na univerzitách a ve vyšším vzdělávání;  

iii) prosazovat opatření ve prospěch začlenění většího počtu žen do nejvyšších pozic 
v podnicích; 

Zdraví 

6. uznává zdraví za určující hledisko osobního rozvoje žen a doporučuje, aby byla do 
strategie zahrnuta tato opatření: 

i) více se zaměřit na prevenci pohlavně přenosných chorob a prevenční metody 
a rovněž na výzkum s cílem zvýšit úspěšnost při včasné diagnostice specificky 
ženských onemocnění, jako jsou určitá rakovinná onemocnění (rakovina 
vaječníků, děložního hrdla a prsu); 

ii) zlepšit přístup ke všeobecné zdravotní péči pro ženy, zejména v odlehlých 
oblastech; 

Vnější činnost 

7. vyzývá EU a její členské státy, aby začlenily rovnost žen a mužů do všech svých 
vnějších politik, a doporučuje, aby byla do strategie zahrnuta tato opatření: 
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i) pokračovat v odhodlání EU posílit postavení žen prostřednictvím rozvojové 
a humanitární pomoci ve třetích zemích; 

ii) podporovat partnerské země při prosazování rovnosti žen a mužů prostřednictvím 
všech aspektů dohod o partnerství; 

iii) začlenit zvláštní kapitolu o právech žen do akčního plánu Evropské služby pro 
vnější činnost v oblasti lidských práv, zejména se zaměřením na mrzačení 
ženských pohlavních orgánů a vynucené sňatky v raném věku;  

Obecná doporučení 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly strategii v souladu se svými příslušnými 
oblastmi působnosti, a zdůrazňuje význam výměny osvědčených postupů, zejména 
v oblastech, v nichž mají výlučnou pravomoc členské státy; 

9. vyzývá Evropský institut pro rovnost žen a mužů, aby pokračoval ve své činnosti 
sestavování údajů týkajících se rovnosti žen a mužů a srovnávacích přehledů výsledků 
ve všech oblastech politiky; 

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států. 

 

Or. en 

 
 


