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B8-1365/2016 

Doporučení Evropského parlamentu Radě k prioritám EU pro 61. zasedání Komise 

OSN pro postavení žen 

Evropský parlament, 

– s ohledem na 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen a jeho prioritní téma 

„posílení ekonomického postavení žen v měnícím se světě práce“, 

– s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 

v Pekingu, na deklaraci a akční platformu přijaté v Pekingu a na následující výsledné 

dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5 dne 9. června 2000, Peking 

+10 dne 11. března 2005, Peking +15 dne 2. března 2010 a Peking +20 dne 9. března 

2015 o návazných opatřeních a iniciativách pro provádění Pekingské deklarace a akční 

platformy, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 

z roku 1979, 

– s ohledem na čl. 134 odst. 1 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou EU zakotvenou ve 

Smlouvě o Evropské unii a jedním z jejích cílů a úkolů, a vzhledem k tomu, že EU se 

touto zásadou řídí i ve své vnější činnosti, protože by obě tyto dimenze měly být 

koordinovány; 

B. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů není jen základním lidským právem, ale také 

předpokladem k prosazování rozvoje a snižování chudoby a nezbytným základem 

pro světový mír, prosperitu a udržitelnost; 

C. vzhledem k tomu, že pátým cílem udržitelného rozvoje je dosažení rovnosti žen a mužů 

a posílení postavení žen a dívek na celém světě; vzhledem k tomu, že posílit postavení 

žen znamená poskytnout jim více moci a kontroly nad jejich životy; 

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou na celém světě významnými hospodářskými subjekty a 

zapojení žen v ekonomice může napomáhat jejímu růstu, vytvářet pracovní místa a 

dosáhnout prosperity pro všechny; vzhledem k tomu, že země, které si cení žen a 

podporují jejich plnou účast na trhu práce a rozhodování jsou stabilnější, bezpečnější a 

lépe prosperují; 

E. vzhledem k tomu, že navzdory jasným důkazům o tom, že posílení žen je klíčové 

pro snižování chudoby, podporu rozvoje a řešení nejnaléhavějších světových problémů, 

vlády EU 20 let po pekingské konferenci uznaly, že žádná země nedosáhla úplné 

rovnosti žen a mužů ani nezlepšila posílení postavení žen a dívek, že pokrok postupuje 

pomalu a nerovnoměrně, že hlavní nedostatky a formy diskriminace přetrvávají a že se 

při provádění 12 kritických oblastí zájmů akční platformy objevily nové problémy; 

F. vzhledem k tomu, že EU hraje důležitou roli v posilování žen a dívek v EU i 

celosvětově, prostřednictvím politických a finančních prostředků; 
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1. dává Radě toto doporučení: 

 Obecné podmínky posílení postavení žen a dívek 

a) potvrdit svůj závazek k akční platformě přijaté v Pekingu a ke všem jejím 

činnostem zaměřeným na prosazování rovnosti žen a mužů; 

b) podporovat politiky, které investují do přístupu žen a dívek ke vzdělání a 

odborné přípravě a odstraňují genderové nerovnosti v těchto oblastech; 
 

c) bojovat proti všem formám násilí na ženách a dívkách ve veřejné a soukromé 

sféře jakožto závažnému narušení jejich fyzické a duševní integrity, jež jim 

zabraňuje plně rozvinout svůj potenciál; 

 

d) vypracovat politiky prosazující a podporující důstojnou práci a plnou 

zaměstnanost pro všechny ženy; 

 

e) zajistit všeobecný přístup ke zdravotní péči v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví a k reprodukčním právům, jak bylo dohodnuto v akčním 

programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, pekingské akční 

platformě a výsledných dokumentech jejích hodnotících konferencí; 

Posilování ekonomického postavení žen a překonávání překážek na pracovním 

trhu 

f) vyzvat všechny strany k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o odstranění 

všech forem diskriminace žen (CEDAW) se zvláštním zřetelem na články 1, 4, 

10, 11, 13, 14 a 15; 
 

g) vybídnout všechny strany, aby přijaly politiky a zákony zajišťující stejné 

odměňování za stejnou nebo rovnocennou práci; 

 

h) usilovat o politiky, které podporují rozvoj podnikání žen v prostředí 

zaručujícím důstojnou práci a odstraňují všechny překážky, jež ženám brání 

v založení podniku, včetně finančních překážek nebo špatného přístupu 

k úvěrům a trhům; 

 

i) prosazovat nové investice do infrastruktury sociální péče, vzdělání a zdravotní 

péče a do veřejného poskytování přístupné, cenově dostupné a kvalitní péče 

o děti a vyživované osoby; 

 

j) podporovat politiky, které upřednostňují rovné sdílení domácích a 

pečovatelských povinností mezi ženami a muži; 

 

k) podpořit vypracování úmluvy Mezinárodní organizace práce, která by 

poskytovala mezinárodní normu pro řešení genderově podmíněného násilí 

na pracovišti; 

 

l) prostřednictvím osvětových kampaní a podpůrných programů podněcovat ženy 

a dívky k budování kariéry ve všech vědeckých oblastech, se zvláštním 
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důrazem na technologie a digitální ekonomiku; 

 

m) zajistit soudržnost mezi vnějšími politikami EU a cíli v oblasti udržitelného 

rozvoje; 

 

Zajištění rovného podílu žen na všech úrovních rozhodování 

n) chránit občanská a politická práva a podporovat zajištění genderové rovnováhy 

v rozhodování na všech úrovních, včetně politického rozhodování, 

hospodářské politiky a programů, podniků nebo akademické sféry; 

 

o) zapojit sociální partnery do hospodářského rozhodování; 

 

p) posilovat vedoucí postavení a účast žen při rozhodování o řešení konfliktů a 

postkonfliktních situací a v zemích, které konfliktem prošly, a zajistit přístup 

žen k pracovním místům a trhům, což je zásadní pro stabilitu; 

 

Řešení potřeb nejvíce marginalizovaných žen 

q) usnadnit ženám žijícím ve venkovských oblastech vlastnictví půdy a přístup 

k úvěrům a umožnit jim tak, aby se staly ekonomicky nezávislými a plně se 

účastnily rozvoje venkova a těžily z něj; 

 

r) vyzvat k zapojení organizací žen žijících ve venkovských oblastech do místní, 

regionální, vnitrostátní a světové tvorby politik, zejména tam, kde by příslušná 

rozhodnutí mohla mít dopad na jejich život; 

 

s) vyzvat k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, včetně článku 6 této úmluvy nazvaného „Ženy se zdravotním 

postižením“; 

 

t) zdůrazňovat právo migrujících pracovnic, zejména migrantek pracujících v cizí 

domácnosti, na důstojné pracovní podmínky; 

 

Promítnutí těchto závazků do výdajů a jejich zviditelnění 

u) uvolnit finanční prostředky potřebné pro realizaci ekonomických práv žen a 

snížit genderovou nerovnost, a to i prostřednictvím stávajících nástrojů 

na úrovni EU a členských států; 

 

v) zajistit plné zapojení Parlamentu a jeho Výboru pro práva žen a rovnost 

pohlaví do rozhodovacího procesu o postoji EU na 61. zasedání Komise OSN 

pro postavení žen; 

2. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto doporučení Radě a pro informaci také 

Komisi. 


