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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU 

(2017/2008(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, 

– s ohledem na články 8 a 10, čl. 153 odst. 1 a 2 a článek 157 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

– s ohledem na články 23 a 33 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 

2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)1, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 

2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně 

činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS2, 

– s ohledem na směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (směrnice o mateřské 

dovolené)3,  

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. října 2008, 

kterým se mění směrnice o mateřské dovolené, předložený Komisí (COM(2008)0637), 

– s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 20. října 2010 k přijetí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS 

o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných 

zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň a kterou 

se zavádějí opatření na podporu zaměstnanců při dosahování rovnováhy mezi 

pracovním a rodinným životem4, 

– s ohledem na směrnici Rady 2013/62/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu 

změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se 

provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi 

organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS5, 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. března 2012 

o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 

                                                 
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1. 
3 Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1. 
4 Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 163. 
5 Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0637&from=EN
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rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (směrnice o ženách 

v řídících a dozorčích orgánech), předložený Komisí (COM(2012)0614), 

– s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 20. října 2010 k přijetí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 

rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a 

o souvisejících opatřeních, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 

v EU1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o uplatňování zásady stejné odměny 

mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2015 o mateřské dovolené3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o pracovnicích v domácnosti 

a pečovatelkách v EU4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2016 o uplatňování směrnice Rady 

2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda 

o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, 

CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES5, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o chudobě: z hlediska rovnosti žen 

a mužů6, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2016 o vytvoření podmínek na trhu práce 

příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem7, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o provádění směrnice Rady 2000/78/ES 

ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“)8, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2015 o uplatňování směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání9, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2017 o rovnosti žen a mužů v Evropské 

unii v letech 2014–201510, 

                                                 
1 Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 18. 
2 Úř. věst. C 93, 9.3.2016, s. 110. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2015)0207. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2016)0203. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2016)0226. 
6 Přijaté texty, P8_TA(2016)0235. 
7 Přijaté texty, P8_TA(2016)0338. 
8 Přijaté texty, P8_TA(2016)0360. 
9 Přijaté texty, P8_TA(2015)0351. 
10 Přijaté texty, P8_TA(2017)0073. 
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– s ohledem na závěry Rady ze dne 19. června 2015 o rovných příležitostech pro ženy 

a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů,  

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů na období 2011–2020 přijatý 

prostřednictvím závěrů Rady ze dne 7. března 20111, 

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného 

odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (2014/124/EU)2, 

– s ohledem na plán Komise z prosince 2015 s názvem: „Nový začátek s cílem řešit 

problém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kterému čelí pracující 

rodiny“ a konzultace s veřejností a zúčastněnými stranami, které na toto téma proběhly, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2015 s názvem 

„Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“ 

(SWD(2015)0278), a zejména na kapitolu 3.1. tohoto dokumentu nazvanou „Zvýšení 

účasti žen na trhu práce a stejná ekonomická nezávislost žen a mužů“, 

– s ohledem na zprávu Komise z roku 2017 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii, 

a zejména na kapitolu 1 o zvýšení účasti žen na trhu práce a stejné ekonomické 

nezávislosti a kapitolu 2 o snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen 

a mužů,  

– s ohledem na zprávy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

(Eurofound) s názvem „Rozdíly mezi ženami a muži v oblasti zaměstnávání: výzvy 

a řešení“ (2016), „Sociální partneři a rovnost žen a mužů v Evropě“ (2014), a „Vývoj 

pracovního života v Evropě: každoroční průzkum EurWORK“ (2014 a 2015) a šestý 

Evropský průzkum pracovních podmínek (EWCS) (2016), 

– s ohledem na Úmluvu MOP o stejném odměňování z roku 1951, Úmluvu MOP o práci 

na částečný úvazek z roku 1994, Úmluvu MOP o práci doma z roku 1996, Úmluvu 

MOP o ochraně mateřství z roku 2000 a Úmluvu MOP o pracovnících v cizí 

domácnosti z roku 2011,  

– s ohledem na závěry o posílení hospodářského postavení žen v měnícím se světě práce, 

které byly dne 24. března 2017 schváleny na 61. zasedání Komise OSN pro postavení 

žen, 

– s ohledem na zprávu Panelu generálního tajemníka OSN na vysoké úrovni pro posílení 

hospodářského postavení žen ze září 2016 s názvem: „Nikoho neopomenout: opatření 

k zaručení rovnosti žen a mužů a posílení hospodářského postavení žen“,  

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru 

pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0000/2017), 

                                                 
1 3073. zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů v Bruselu dne 7. března 

2011. 
2 Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 112. 
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A. vzhledem k tomu, že rovná účast žen na trhu práce a na ekonomickém rozhodování jsou 

jak podmínkou pro posílení jejich postavení, tak jejím důsledkem; 

B. vzhledem k tomu, že posílení hospodářského postavení žen brání především nepříznivé 

sociální normy, diskriminační zákony či nedostatečná právní ochrana, nerovnoměrně 

rozdělená neplacená práce v domácnosti a pečovatelská činnost mezi muže a ženy, 

nedostatečný přístup k finančním a digitálním produktům a k majetkovým statkům, 

přičemž danou situaci může dále zhoršovat prolínající se diskriminace1; 

C. vzhledem k tomu, že posílení hospodářského postavení žen je správné a zároveň 

potřebné, jelikož rovnost je lidským právem a vyšší účast žen na trhu práce má pozitivní 

dopad na růst HDP a prosperitu podniků; 

D. vzhledem k tomu, že dobrá rovnováha pracovního a soukromého života má kladné 

důsledky pro zdraví a přispívá k hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti, celkové 

účasti na trhu práce, rovnosti žen a mužů, snižování rizika chudoby, k mezigenerační 

solidaritě a k řešení výzev stárnoucí společnosti a pozitivně ovlivňuje porodnost v EU; 

E. vzhledem k tomu, že veřejný systém sledování mezd, jehož součástí je i sběr údajů, by 

mohl vyvinout tlak na soukromý i veřejný sektor, aby zhodnotily své struktury plateb 

a napravily případné genderové rozdíly; 

F. vzhledem k tomu, že kvóty kromě toho, že pomáhají využívat lépe fond talentů z řad 

pracovní síly, zlepšují podle všeho i výkon soukromých společností a přispívají 

k většímu hospodářskému růstu; 

G. vzhledem k tomu, že typicky ženská odvětví či role se ve srovnání s odvětvími a rolemi, 

v nichž převažují muži, obecně vyznačují nižšími mzdami a přispívají tak k nárůstu 

rozdílů v odměňování žen a mužů a v jejich důchodech, které v současné době 

představují 16 % a 40 %; 

H. vzhledem k tomu, že MOP vytvořila rámec k posuzování pracovních příležitostí 

na základě čtyř faktorů: kvalifikace, snahy, odpovědnosti a pracovních podmínek, které 

jsou váženy podle jejich významu pro dotyčnou společnost či organizaci; 

I. vzhledem k tomu, že k posílení ekonomického postavení žen by mohly přispět 

i odborové svazy, a to prosazováním rovného platu a investováním do dosažení 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v příslušném odvětví;  

J. vzhledem k tomu, že důkazy svědčí o tom, že tam, kde je uplatňováno kolektivní 

vyjednávání, jsou nerovnosti v odměňování nižší2; 

I. Obecné úvahy  

1. domnívá se, že posílení ekonomické účasti a postavení žen mají zásadní význam pro 

posílení jejich základních práv a zajištění toho, aby se staly ekonomicky nezávislými, 

                                                 
1 Panel OSN na vysoké úrovni pro zlepšení hospodářského postavení žen: „Nikoho neopomenout: opatření 

k zaručení rovnosti žen a mužů a posílení hospodářského postavení žen“ (září 2016). 
2 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
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mohly ovlivňovat společnost a převzaly kontrolu nad svými životy; 

2. poukazuje na to, že roční náklady spojené s nižší zaměstnaností žen představují 2,8 % 

HDP EU1, přičemž náklady na vyloučení ženy z pracovního procesu se v závislosti 

na jejím dosaženém vzdělání podle odhadů pohybují mezi 1,2 a 2 miliony EUR; 

II. Opatření a nástroje na posílení hospodářského postavení žen 

Lepší rovnováha pracovního a soukromého života 

3. podotýká, že mají-li členské státy splnit cíle strategie Evropa 2020, je zásadní, aby bylo 

dosaženo barcelonských cílů, k nimž patří přístupná, cenově dostupná a kvalitní péče 

o děti, zařízení a služby; 

4. je přesvědčen, že má-li dojít k překonání tradičních stereotypů týkajících se úlohy 

jednotlivých pohlaví, je zásadně důležité, aby i muži vykonávali pečovatelské 

povinnosti; dále se domnívá, že ze spravedlivějšího rozdělení neplacené práce 

a rovnějšího čerpání pečovatelského volna budou mít prospěch nejen ženy, ale i muži 

a potažmo i celá společnost; 

Stejná odměna za stejnou nebo rovnocennou práci a sledování mezd 

5. zdůrazňuje, že zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci je zakotvena 

ve Smlouvě o EU; v této souvislosti připomíná doporučení Komise týkající se posílení 

zásady stejné odměny za stejnou práci pro muže a ženy prostřednictvím 

transparentnosti; 

6. naléhavě vyzývá členské státy a podniky, aby zavedly transparentnost platů s cílem 

vytvořit metody, kterými by podniky řešily otázku rozdílu v platech žen a mužů, mimo 

jiné prostřednictvím auditů odměňování a zavedením opatření na dosažení rovných 

platů v kolektivním vyjednávání; 

7. zdůrazňuje, že je třeba uznat, že některé práce, například v odvětví zdravotnictví, 

v sociální oblasti a ve školství, vykonávají převážně ženy, zatímco v jiných oborech 

převažují muži, a že je tuto problematiku nutné přehodnotit; 

8. je přesvědčen, že k dosažení stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci je 

zapotřebí vytvořit jasný rámec specifických nástrojů k hodnocení pracovních míst 

a srovnatelné ukazatele k posuzování „hodnoty“ pracovních míst či odvětví; vyzývá 

proto Komisi, aby takový rámec předložila a aby členským státům pomohla jej zavést; 

9. připomíná, že v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora by hodnota práce 

měla být posuzována a srovnávána na základě objektivních kritérií, např. požadavků 

na vzdělání, odbornou kvalifikaci a přípravu, dovednosti, úsilí a odpovědnosti, 

vykonané práce a povahy příslušných úkolů; 

Genderové kvóty 

10. domnívá se, že kvóty ve veřejném sektoru je třeba zavést tam, kde veřejné instituce 

                                                 
1 V roce 2013 – viz „Rozdíly mezi ženami a muži v oblasti zaměstnanosti: výzvy a řešení“. 
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neplní své povinnosti v souvislosti se spravedlivým zastoupením, a že by tak mohly 

přispět ke zlepšení demokratické legitimity rozhodovacích orgánů;  

11. znovu vyzývá Radu, aby urychleně přijala směrnici o genderové vyváženosti mezi členy 

dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burze, která je 

důležitým krokem k dosažení spravedlivého zastoupení ve veřejném i soukromém 

sektoru; 

Plány pro zajištění rovnosti žen a mužů 

12. bere na vědomí, že Komise podporuje přijetí plánů pro zajištění rovnosti žen a mužů 

ze strany organizací provádějících výzkum a organizací financujících výzkum; 

13. konstatuje, že součástí plánů pro zajištění rovnosti žen a mužů na úrovni podniku či 

odvětví mohou být četná opatření v oblasti lidských zdrojů zabývající se náborem 

pracovníků, platy, pracovním postupem, odbornou přípravou a rovnováhou mezi 

pracovním a soukromým životem; konstatuje, že tyto plány často obsahují konkrétní 

opatření, jako je genderově neutrální jazyk, předcházení sexuálnímu obtěžování, 

jmenování nedostatečně zastoupeného pohlaví do vedoucích funkcí, práce na částečný 

úvazek a zapojení otců do péče o děti, a že členské státy přistupují k povinnému 

zavádění těchto opatření různými způsoby; 

Kolektivní dohody a sociální partneři 

14. zdůrazňuje, že zajištění genderové rovnováhy v týmech zapojených do kolektivního 

vyjednávání má zásadní význam pro zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů, 

a proto se domnívá, že odborové svazy by měly posílit postavení žen ve struktuře 

sociálního partnerství, zejména pokud jde o rozhodovací úlohy, a měly by vyjednat 

plány pro zajištění rovnosti žen a mužů na úrovni jednotlivých podniků a odvětví; 

15. vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala se sociálními partnery, a posílila je tak v jejich 

klíčové úloze, která spočívá v odhalování skrytých genderových stereotypů při 

stanovování odměn a ve vypracovávání pracovních hodnocení, která se nezakládají 

na těchto stereotypech; 

III. Doporučení k posílení hospodářského postavení žen  

16. domnívá se, že stávající ekonomické modely a praxe nezohledňují rozdíly založené 

na pohlaví a neřeší otázku překlenutí rozdílů mezi ženami a muži; v tomto ohledu se 

domnívá, že je třeba přehodnotit daňové a výdajové priority v dobách krize s cílem 

zohlednit ženy jako hospodářské aktéry; 

17. žádá o přepracování makroekonomických zaměření s cílem přehodnotit priority 

veřejných výdajů a umožnit ženám i mužům vytěžit z investic do sociální 

infrastruktury; 

18. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Co se týče lidských práv a rovnosti žen a mužů, patří Evropa bezesporu k předním světovým 

hráčům. Špičkových výsledků v oblasti rovnoprávnosti a posílení postavení žen bude nicméně 

dosaženo až ve chvíli, kdy se podaří zajistit jejich rovnou účast na trhu práce a při přijímání 

rozhodnutí v oblasti hospodářství.  

Jak vyplývá z nejnovějších statistik, EU je teprve v půli cesty k dosažení rovnosti žen a mužů. 

Index rovného postavení žen a mužů (Gender Equality Index) z roku 2015 vypracovaný 

Evropským institutem pro rovnost žen a mužů vypovídá o tom, že EU v tomto směru dosáhla 

pouze zanedbatelného pokroku.  

 

V mnoha zemích brání posílení hospodářského postavení žen především sociální normy 

a diskriminační zákony. I přesto, že ženy obvykle dosahují vyššího vzdělání než muži, jsou 

rozdíly v odměňování žen a mužů nadále velmi vysoké (16,1 %). Mimořádně znepokojivý je 

i rozdíl ve výši důchodů žen a mužů, který dosahuje 40,2 %. Mezi jednotlivými členskými 

státy nicméně převažují značné rozdíly. Aby se ženy mohly zapojit do pracovního procesu 

ve stejné míře jako muži, je třeba, aby si partneři rovnoměrněji rozdělili neplacenou práci 

v domácnosti. Pokud se do ní zapojí oba a rovnoměrně si rozdělí své povinnosti a pokud se 

podaří dosáhnout barcelonských cílů, vznikne solidnější základ pro zlepšení rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem, která ženám umožní získat na trhu práce stejné příležitosti 

jako muži.  

 

Mít stejné šance není pouze lidským právem, jehož uplatňování by nemělo být bráněno. My 

všichni, bez ohledu na to, kdo jsme a jaké je naše biologické pohlaví, máme stejná práva 

a neměli bychom být diskriminováni. Spravedlivější trh práce navíc přináší řadu výhod. Ženy 

pracují na částečný úvazek v daleko větší míře než muži, i když často nedobrovolně, a čelí 

proto nižším platům, v důsledku čehož vznikají členským státům ohromné ztráty na daňových 

příjmech. Podle nadace Eurofound přináší nižší zaměstnanost žen roční ztráty ve výši 2,8 % 

HDP EU1, přičemž náklady na vyloučení ženy z pracovního procesu během její celé pracovní 

dráhy se v závislosti na jejím dosaženém vzdělání pohybují podle odhadů mezi 1,2 milionu 

a 2 miliony EUR.  

 

Existují různé nástroje, které mohou přispět k posílení hospodářského postavení žen. Rozdíly 

v odměňování žen a mužů zásadně oslabují zásadu stejné odměny za stejnou nebo 

rovnocennou práci. Má-li být dosaženo stejné odměny za stejnou práci, je třeba situaci 

systematicky sledovat s cílem zajistit, aby jak veřejný, tak i soukromý sektor tuto zásadu 

dodržovaly.  

 

V zájmu vyřešení nedostatečné úrovně hospodářského postavení žen v EU je nezbytné, aby 

typicky ženské práce byly oceněny stejně jako práce, které tradičně vykonávají muži. To bude 

vyžadovat, aby odvětví, kterých se to týká a kde převažují ženy, své zaměstnance lépe 

odměňovala.  

 

Jak je již zmíněno výše, zvýšení přítomnosti žen na trhu práce přinese pouze pozitiva. 

Zkušenosti ukazují, že zapojení žen do správních rad v podnicích a do rozhodovacího procesu 

                                                 
1 v roce 2013, Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů: výzvy a řešení 
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na vysoké úrovni ve veřejném sektoru přináší pozitivní výsledky. Vyzýváme proto Radu, aby 

urychleně přijala směrnici o genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 

členy správní rady společností kotovaných na burze (směrnice o ženách v řídících a dozorčích 

orgánech). Pokrok, kterého se v této oblasti podařilo dosáhnout, je nadále příliš pomalý. 

Nejvýznamnějšího pokroku dosáhly země, které přijaly závazné právní předpisy týkající se 

kvót. Důležité je rovněž jít příkladem. V institucích EU vykonává v současné době vysoké 

a vedoucí funkce velmi málo žen. To je třeba zásadně změnit.  

 

Dalším nástrojem pro řešení nerovnosti na pracovišti jsou plány pro zajištění rovnosti žen 

a mužů, které se zabývají řadou hledisek, jako je nábor nových pracovníků, platy, pracovní 

postup, odborná příprava a rovnováha mezi soukromým a pracovním životem. Takový plán 

může rovněž přispět k předcházení případům sexuálního obtěžování. Ze všech 

zaznamenaných případů sexuálního obtěžování v EU se jich 32 % odehrálo na pracovišti. 

Celá řada žen, které takové obtěžování zažily, změní následně své chování a snaží se vyhnout 

tomu, aby se ocitly samy s dotyčným kolegou či nadřízeným. Vůči obtěžování bychom měli 

prosazovat nulovou toleranci. Je třeba zajistit, aby se všichni, tedy i ženy, cítili v pracovním 

prostředí bezpečně.  

 

Od roku 2020 nás dělí pouhé tři roky. Do té doby musíme splnit vysoké cíle, které jsme si 

předsevzali. Nesmíme se spokojit s neúspěchem. Musíme usilovat o to, abychom tyto cíle 

týkající se posílení postavení žen a jejich přítomnosti na trhu práce splnili. Musíme zaujmout 

vůdčí roli a odhodlaně prokázat, že nestrpíme nerovnost a že očekáváme, že jak veřejný, tak 

soukromý sektor převezmou odpovědnost za nerovnosti, které jsou podstatou problémů, 

o nichž pojednává tato zpráva. 

 


