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Generální ředitelství pro komunikaci
Ředitelství C – Ředitelství pro vztahy s občany
ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

V Bruselu dne 5. března 2010

Seminář konaný dne 2. března 2010

„Výhled do roku 2014: Jaký je vztah mezi ženami a Evropskou unií?“

Ženy a Evropská unie
Předkládá společnost TNS Opinion

U příležitosti Mezinárodního dne žen pořádal Evropský parlament řadu tematicky 
souvisejících událostí, z nichž jednou byl seminář, který nadnesl výše uvedenou otázku. 
Seminář se konal dne 2. března 2010 a předsedala mu paní Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
místopředsedkyně Evropského parlamentu. 

V červnu roku 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu a po jejich konání bylo 
důležité si v rámci hodnocení položit některé zásadní otázky: Jaké vztahy mají ženy k EU a co 
od ní očekávají? Jakou úlohu připisují Evropskému parlamentu a jakou roli by chtěly, aby 
plnil? Jaký mají vztah k politice? Jak se v souvislosti s konáním voleb do Evropského 
parlamentu zachovaly?

Odpovědi na tyto otázky vychází z analýzy souboru kvantitativních průzkumů 
Eurobarometru, které proběhly před i po konání voleb (EP a Komise), a z kvalitativních 
studií, jež po volbách provedl Parlament. Tato práce je výsledkem syntézy uskutečněné ve 
spolupráci se společností TNS Opinion a GŘ pro komunikaci Evropského parlamentu.

Cílem sdělení je shrnout obsah prezentace v Powerpointu, již čtenáři naleznou v příloze. 

 Skutečnost, která bude mít určující dopad na konání příštích voleb do Evropského 
parlamentu v roce 2014: vztahy žen k EU jsou odměřenější než vztahy, které k EU 
chovají muži.

 Vědecké analýzy prokázaly, že existuje jistý „bludný kruh“, jejž je třeba před 
konáním příštích evropských voleb přerušit. 

Ženy v současné době nechápou, jaká je úloha EU a jak může prospět jejich konkrétním 
zájmům, z toho důvodu jí pak připisují jen malý význam a znají ji méně než muži. To by 
mohlo vysvětlit skutečnost, že ženy vnímají EU jako vzdálenou.
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Podaří-li se tento bludný kruh do roku 2014 přerušit, ženy budou lépe chápat prospěšnost EU, 
budou se o EU více zajímat, lépe ji znát a cítit se od ní méně vzdáleny.

 Je to nesmírná výzva, lze ji však uskutečnit.

 Na prvním místě je třeba ženám prokázat, že EU účinným způsobem přispívá k boji 
proti krizi.

Statistické údaje vypracované později jako součást tohoto sdělení poukazují na zranitelnost 
žen v souvislosti s krizí. Ta je především důsledkem přetrvávajících rozdílů v hospodářské 
oblasti, mezi něž patří zejména: nerovnost v platovém ohodnocení, nerovnost v zaměstnání a 
obtíže při slaďování pracovního a rodinného života.

 Dále je třeba vyslechnout požadavky žen na solidárnější Evropu jak uvnitř svých 
hranic, tak i za nimi.

Všechny průzkumy svědčí o tom, že si většina Evropanek přeje, aby Evropa byla sociálnější. 

Pokud se ženy domnívají, že je jim Evropa vzdálená, důvodem je skutečnost, že Evropa 
dostatečně nezveřejňuje politiky, do nichž by se mohly cítit zapojeny:

o ochrana spotřebitele;
o veřejné zdraví;
o boj proti nezaměstnanosti;
o budoucnost důchodů;
o vzdělávání;
o ochrana lidských práv ve světě.

Je tedy nezbytné odpoutat se od příliš často opakované fráze: „ženy uvažují méně evropsky 
než muži”. Ne, ženy pouze Evropskou unii vnímají jiným způsobem než muži. 

Ženy si ve skutečnosti přejí, aby Evropa byla jiná. Pak se jí budu cítit blíže a evropské úrovni 
budou připisovat větší význam. V současné době se ženy ve velké míře cítí více zapojeny na 
úrovni místní a vnitrostátní. 
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I. SPRÁVNOU CESTOU Z BLUDNÉHO KRUHU

Závěry analýz dokládají, že vztah mezi ženami a Evropskou unií je založen na jistém 
„bludném kruhu“: 

Tento soubor předpokladů vyplývá z následujících skutečností: 

1. Ekonomická jistota žen je v průměru nižší než ekonomická jistota mužů. 
2. Ženy se více zajímají o politiku na úrovni místní a vnitrostátní než o politiku 

evropskou. 
3. Ženy vnímají EU jako vzdálenou, jsou si však vědomy jejího významu a jejich účast 

ve volbách do Evropského parlamentu byla téměř stejně vysoká jako u mužů. 
4. Ženy vnímají Evropskou unii jiným způsobem než muži. Většina žen podporuje 

politiky Společenství, avšak jejich vztah k nim je v porovnání s muži méně silný. Přejí 
si, aby se Evropa vyznačovala silným sociálním programem.

To je současný stav, jež vyplynul z průzkumů a potvrdily jej i statistiky úřadu Eurostat.

II. SOUČASNÝ STAV

A. Ekonomická jistota žen je průměrně nižší než ekonomická jistota mužů.

1) Ženy mají horší platové ohodnocení: 

Rozdíly v platovém ohodnocení 
podle pohlaví (%); celkem za rok 

2007
Estonsko – 30,3
Rakousko – 25,5

EU 27 – 17,6
Itálie – 5,1
Malta – 2,4

 Eurostat

2) Míra zaměstnanosti žen a jejich stabilita na trhu práce je stále nižší než u mužů, 
očekává se však určité zlepšení (neboť tato oblast představuje jeden z cílů Lisabonské 
strategie na rok 2010).

Ženy nemají pocit, že by pro ně 
činnost EU měla význam

Ženy vnímají EU jako 
vzdálenou

Ženy mají malé znalosti o EU

Ženy připisují EU malý 
význam
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Míra zaměstnanosti (%) podle pohlaví; celkem za rok 2008
Celkem Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Finsko 71,1 69,0 73,1 – 4,1
Švédsko 74,3 71,8 76,7 – 4,9
EU 27 65,9 59,1 72,8 – 13,7
Řecko 61,9 48,7 75,0 – 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 – 35,1

Eurostat

Percentuální podíl zaměstnání na dobu určitou z celkového počtu zaměstnanců (%), 
2008

Celkem Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Kypr 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finsko 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EU 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Maďarsko 7,9 7,0 8,7 – 1,7
Lotyšsko 3,3 2,0 4,7 – 2,7

Eurostat

3) Větší počet žen žije v domácnostech „bez zaměstnání“, tedy v domácnostech, kde ani 
jeden člen nepracuje. 

Domácnosti bez zaměstnání podle pohlaví (%); celkem za rok 2008

Celkem Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Řecko 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Spojené království 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EU 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finsko 8,1 7,8 8,3 – 0,5
Estonsko 6,2 5,8 6,6 – 0,8

Eurostat

 Nerovné postavení mužů a žen je v EU skutečností: jedna třetina Evropanek již zažila 
nespravedlivé zacházení z důvodu svého pohlaví.

Zažila jste již nespravedlivé zacházení na základě skutečnosti, že jste žena?
Ano Ne NEVÍ

Švédsko 43 % 55 % 2 %
Řecko 40 % 59 % 1 %

EU27 32 % 67 % 1 %
Portugalsko 22 % 78 % 0 %
Malta 22 % 76 % 2 %

Bleskový průzkum Eurobarometru 266, únor 2009.
Otázka položená pouze ženám.
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B. Ženy se více zajímají o politiku na úrovni místní a vnitrostátní než o politiku 
evropskou.

1) Ženy jsou více zapojeny do řešení záležitostí každodenního života. V porovnání s muži se 
více žen domnívá, že čím bližší je úroveň správy (nejprve vnitrostátní, poté regionální 
nebo místní), tím větší je její dopad na každodenní život.

Podle průzkumu Eurobarometru 72 (podzim 2009): 

Která z následujících úrovní má největší dopad na vaše životní podmínky?
Ženy Muži

Vnitrostátní úroveň 44 % 48 %
Regionální nebo místní úroveň 37 % 31 %
Evropská úroveň 11 % 15 %
Neví 8 % 6 %

2) Ženy se více zajímají o otázky, které je přímo ovlivňují nebo mají přímý dopad na 
jejich rodinu. Bod 4 (sociální program) poukazuje na skutečnost, že ženy více vnímají 
politiky v sociální oblasti, zatímco muže spíše zajímá „makropolitika“ (hospodářství, 
bezpečnost a obrana, energie, atd.).

Jaké jsou z vašeho osobního hlediska dva největší problémy, s nimiž se aktuálně potýkáte? 
(maximálně dvě odpovědi)

Celkem Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Nárůst cen / inflace 38 % 39 % 36 % +3
Hospodářská situace 26 % 24 % 29 % –5

Nezaměstnanost 20 % 20 % 20 % =
Systém zdravotnictví 18 % 21 % 16 % +5

Důchody 15 % 17 % 14 % +3
EB72 (Podzim 72)

3) Ženy tvrdí, že je politika na místní úrovni více zajímá, neboť se přímo dotýká jejich 
rodinného života a jelikož mají pocit, že jejich hlas má váhu. 

Citujeme z kvalitativního průzkumu Eurobarometru, který se týkal žen a proběhl v roce 
2009:

„Raději se zapojím na místní úrovni. Více odpovídá mé představivosti. Angažuji se za osoby, které 
znám.“ (Nizozemsko)

„Pozoruji pasivně. Přečtu si článek, který zaujme mou pozornost. Soustředím se na to, co se 
dotýká mě nebo mé rodiny.“ (Slovensko)

„To všechno je mi příliš vzdálené a nezapojuji se do toho. Raději se angažuji v oblastech, které 
jsou bližší mému každodennímu životu, v nichž mám pocit, že můj hlas má váhu a mám na ně 
vliv.“ (Dánsko)

„Evropský parlament existuje, čas od času se o něm hovoří. Ale co se mě týče, nemá význam 
skutečné vlády.“ (Itálie)
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C. Ženy vnímají EU jako vzdálenou, jsou si však vědomy jejího významu a jejich účast 
ve volbách do Evropského parlamentu byla téměř stejně vysoká jako u mužů

1) Ženy vnímají EU jako vzdálenou:

a) Ženy vnímají EU v porovnání s muži méně pozitivně, a to co se týče jejich pojetí
EU, míry podpory, pocitu sounáležitosti a důvěry vůči EU. 

b) Téměř polovina Evropanek má pocit, že nerozumí fungování EU.

Podle výsledků standardního průzkumu Eurobarometru 72: U každého z níže uvedených 
tvrzení uveďte, zda spíše souhlasíte nebo spíše nesouhlasíte.

Rozumím fungování EU

Celke
m Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Spíše souhlasí 44 % 38 % 51 % +13

Spíše nesouhlasí 48 % 54 % 42 % –12
Neví 8 % 8 % 7 % –1

c) Více než tři ženy ze čtyř mají pocit, že jsou o činnostech EP špatně informovány.

Podle souhrnných výsledků průzkumů Eurobarometru 68, 69 a 70:

Úroveň informovanosti o činnostech EP
Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Dobrá informovanost 19 % 28 % –9
Špatná informovanost 77 % 69 % +8
Neví 4 % 3 % +1

 Vyplývá z toho, že EU je považována za vzdálenou a příliš složitou. 

Úryvky z kvalitativního průzkumu o ženách z roku 2009:

„Mnoho lidí neví jak [EU] funguje. Řídí ji příliš mnoho lidí a není jasné, kdo co dělá.“ (Francie) 

„K EU nemám žádný vztah.“ (Spojené království)

„EU funguje na vyšší úrovni, my, normální lidé, máme pocit, že se nás dotýká velmi málo.“ 
(Slovinsko) 

„EU přijímá rozhodnutí „od stolu“. Měli by navštěvovat státy a svá rozhodnutí zakládat na tom, 
čeho tam budou svědky.“ (Slovensko)

2) Evropanky jsou si vědomy toho, že EU má svoji úlohu, přestože nejsou schopny tuto 
úlohu popsat.

Kvalitativní průzkum o ženách z roku 2009 poukazuje na to, že ženy podporují evropský 
projekt (mír a solidarita). 
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Jsou si vědomy toho, že:

- EU má zásadní úlohu v harmonizaci a regulaci;
- většina vnitrostátních zákonů má svým způsobem základ na úrovni evropské;
- EU přináší hospodářskou stabilitu.

Uznávají však, že úlohu EU nejsou schopny přesněji specifikovat. Ženy mají méně objektivních znalostí o 
EU. Průzkum Eurobarometru 72 zahrnoval mimo jiné pět vědomostních otázek o EU a podle výsledků 
správně odpovědělo průměrně 38 % žen (oproti 47 % u mužů).

3) Účast žen ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 byla téměř stejně 
vysoká jako u mužů (v některých zemích vyšší). 

Volby do Evropského parlamentu: míra účasti

Celkem Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Lotyšsko 54 % 58 % 49 % +9
Litva 21 % 25 % 16 % +9
EU27 43 % 42 % 44 % –2
Kypr 59 % 55 % 64 % –9
Řecko 52 % 48 % 58 % –10

Povolební průzkum (červen 2009)

D. Ženy očekávají, že EU bude jiná, že bude Unií se sociálním programem

1) Většina žen podporuje evropské politiky, avšak v následujících oblastech méně než 
muži:

Míra podpory vůči následujícím evropským politikám
Pro Proti Neví

Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži
Evropská měnová unie a jednotná 
měna Euro 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 %

Společná zahraniční politika 
členských států EU vůči jiným 
zemím

65 % 73 % 19 % 19 % 15 % 9 %

Společná bezpečnostní a obranná 
politika ve všech členských 
státech

73 % 78 % 15 % 15 % 12 % 7 %

Rozšíření EU na další země 
v budoucích letech 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 %

Souhrnné výsledky průzkumů Eurobarometrů 68, 69, 70.
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2) Ženy naopak ve větší míře podporují politiky sociální, veřejného zdraví a ochrany 
spotřebitelů.

Které politiky je dle vašeho názoru třeba upřednostnit? (maximálně 4 odpovědi)
Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Zlepšit ochranu spotřebitelů a veřejného zdraví 39 % 33 % +6
Bojovat proti terorismu a zároveň dodržovat práva 
jednotlivců 38 % 35 % +3

Účinně zasahovat proti změně klimatu 36 % 35 % +1
Bezpečnostní a obranná politika, která EU umožní 
čelit mezinárodním krizím 31 % 33 % –2

Společná energetická politika, jejímž cílem je 
energetická nezávislost EU 28 % 33 % –5

Souhrnné výsledky průzkumů Eurobarometrů 68, 69, 70.

 Výsledkem je skutečnost, že ženy očekávají sociální program na evropské úrovni.

Ženy ve větší míře než muži podporují rozvíjení sociálních politik v EU, ať už co se týče hodnot, jež by měl 
Evropský parlament obhajovat, či politik, které by měly být upřednostňovány.

Které z následujících hodnot by dle vašeho názoru měl Evropský parlament přednostně obhajovat?
Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Ochrana lidských práv ve světě 55 % 52 % +3
Rovnost mezi muži a ženami 37 % 29 % +8
Solidarita mezi členskými státy EU 33 % 40 % –7
Solidarita EU s chudými zeměmi ve světě 27 % 29 % –2

Standardní průzkum Eurobarometru 70 (podzim 2008)

III. NAPLŇUJEME OČEKÁVÁNÍ EVROPANEK?

A. Očekávání žen

1) Před konáním voleb si ženy přály, aby byla volební kampaň v roce 2009 
zaměřena na následující oblasti:

Témata voleb do Evropského parlamentu v roce 2009

Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Nezaměstnanost 49 % 47 % +2
Hospodářský růst 45 % 50 % –5
Inflace a kupní síla 44 % 45 % –1
Nejistota 36 % 33 % +3
Budoucnost důchodů 34 % 31 % +3

Souhrnné výsledky průzkumů Eurobarometrů 68, 69, 70.
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2) Ženy si přejí mít více informací v následujících oblastech:

Ve kterých oblastech si přejete mít více informací?

Celkem Ženy Muži Rozdíl muži–ženy

Vaše práva coby evropského občana 48 % 48 % 47 % +1
Politika zaměstnanosti 39 % 39 % 40 % –1
Sociální politika a politika veřejného 
zdraví 39 % 42 % 34 % +8

Opatření ve vzdělávání a odborné 
přípravě mladých 32 % 35 % 29 % +6

Politika spolupráce a rozvojové a 
humanitární pomoci 20 % 22 % 17 % +5

Průzkum Eurobarometru 64 (podzim 2005)

B. Evropský parlament chce být aktivní na různých úrovních

1) Hospodářská situace žen:

 Evropský parlament opět žádá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh 
ohledně stejného platového ohodnocení u mužů a žen.

 Vyzývá členské státy, aby účinněji zasahovaly proti míře nezaměstnanosti žen.

2) Nerovnost mezi muži a ženami v rámci EU:

 Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu žádají, aby byl zaveden systém zařízení 
pro děti v předškolním věku. Jedná se o významnou součást hledání lepší rovnováhy 
mezi profesním a soukromým životem.

 V souvislosti s tím Parlament rovněž vyzývá členské státy k tomu, aby posílily pomoc 
starším lidem a dalším závislým osobám. 

 Pro Evropský parlament je zásadní prosazovat vyváženější přítomnost žen a mužů na 
významných a odpovědných postech v rámci společností, administrativních i 
politických institucí.
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C. Zastoupení žen v Evropském parlamentu roste

Podíl žen v Evropském parlamentu od roku 1979: situace se zlepšila a zlepšuje se i 
nadále.

Women MEPs
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Upozorněme na skutečnost, že v současné době činí podíl poslankyň ve vnitrostátních 
parlamentech pouhých 23,92 %.

IV. JAKÁ Z TOHO PLYNOU POUČENÍ?

Chce-li EU přerušit bludný kruh, kvůli němuž se ženám vzdaluje, musí inovativním 
způsobem prokázat, že:

1) Její činnost je Evropankám prospěšná: EU musí dát účinnějším způsobem najevo, 
že zohledňuje hlavní oblasti zájmů Evropanek, co se týče jejich nejisté hospodářské a 
sociální situace, nerovnosti mezi muži a ženami, jejich zapojení do politiky i rozvíjení 
sociálních politik. 

2) EU se zasazuje o zlepšení každodenního života evropských občanů. Tímto 
způsobem by EU mohla účinně změnit svoji pověst.

V. CÍL

Ženy se domnívají, že 
činnost EU je prospěšná

Ženy se cítí blíže k EU Ženy mají o EU více
vědomostí

Ženy se o EU více zajímají
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Zdroje : 

1. Kvantitativní studie

 Zvláštní průzkum veřejného mínění: Postoje a názory žen před volbami do 
Evropského parlamentu v roce 2009 (podzim 2007– podzim 2008) – souhrnné 
výsledky tří vln průzkumů Eurobarometru – v každé vlně byl vybrán reprezentativní 
vzorek o celkovém počtu tisíc evropských občanů ve věku vyšším než patnáct let, 
s nimiž byly vedeny osobní rozhovory ve dvaceti sedmi členských státech (celkem 27 
tisíc rozhovorů).

 Bleskový průzkum Eurobarometru 266: Ženy a volby do Evropského parlamentu 
(únor 2009) – reprezentativní vzorek o celkovém počtu tisíc žen ve věku vyšším než 
patnáct let a reprezentativní vzorek o celkovém počtu pět set občanů, mužů i žen, ve 
věku vyšším než patnáct let, s nimiž ve dvaceti sedmi členských státech probíhaly 
telefonické rozhovory (celkem 35 tisíc rozhovorů) – organizace Gallup.

 Zvláštní průzkum Eurobarometru 71.3: Povolební průzkum (červen 2009) –
reprezentativní vzorek o celkovém počtu tisíc evropských občanů ve věku vyšším než 
osmnáct let (v Rakousku ve věku vyšším než šestnáct let), s nimiž byly vedeny osobní 
rozhovory ve dvaceti sedmi členských státech (celkem 26 tisíc rozhovorů).

 Standardní průzkum Eurobarometru (EB 64, podzim 2005 – EB 70, podzim 2008 –
EB72, podzim 2009) – reprezentativní vzorek o celkovém počtu tisíc evropských 
občanů ve věku vyšším než patnáct let, s nimiž byly vedeny osobní rozhovory ve 
dvaceti sedmi členských státech (celkem 27 tisíc rozhovorů).

2. Kvalitativní studie

 Ženy a Evropská unie, po konání voleb do Evropského parlamentu v červnu roku 2009 
(červen 2009) – cílové skupiny: ženy ve věku 30–55 let, s nimiž byly vedeny 
rozhovory ve dvaceti sedmi členských státech.

3. Makroekonomické údaje

 Statistické údaje úřadu Eurostat


