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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2012
(2013/2156(INI))

Evropský parlament,

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

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

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 
18. prosince 1979,

– s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých 
osob z roku 1949,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu přijaté na čtvrté světové konferenci 
o ženách dne 15. září 1995 a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních 
zasedáních OSN Peking +5 (200), Peking +10 (2005) a Peking +15 (2010), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 
o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 
kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a 
kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV2.

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 
2011 o evropském ochranném příkazu3,

– 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/SVV4,

– 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 Evropskou 
radou v březnu 20115,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2010 s názvem Posílený závazek pro 
dosažení rovnosti žen a mužů: Charta žen (COM(2010)0078),

                                               
1 Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 4.
2 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
3 Úř. věst. L 338, 21.12.11, s. 2.
4 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1.
5 Příloha k závěrům Rady ze dne 7. března 2011.
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 o Strategii pro rovnost žen a mužů 
2010–2015 (COM(2010)0491),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem EU 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 16. září 2013 s názvem Přezkum 
strategie pro rovnost žen a mužů v polovině období (2010–2015) (SWD(2013)0339),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 8. května 2013 s názvem Zpráva o 
pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v polovině období za rok 2012 (SWD(2013)0171),

– s ohledem na zprávu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z roku 2012 s názvem 
Přezkum provádění pekingské akční platformy v členských státech EU: Násilí páchané na 
ženách – podpora obětím,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o dopadech hospodářské krize na 
rovnost mužů a žen a na práva žen1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o mobilitě žen ve vzdělávání a profesní 
mobilitě žen v EU2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 
v EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2012 o pracovních podmínkách žen v odvětví 
služeb4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti mužů a žen v Evropské unii –
20095, ze dne 8. února 2011 o rovnosti mužů a žen v Evropské unii – 20106 a ze dne 
13. března 2012 o rovnosti mužů a žen v Evropské unii – 20117,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7–0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že životní úroveň většiny Evropanů se neustále snižuje, což platí 
zejména pro ženy, u nichž míra nezaměstnanosti v posledním čtvrtletí roku 2012 dosáhla 
10,8 %8;

B. vzhledem k tomu, že míra chudoby se v EU od roku 2007 zvýšila, příjem domácností se 
snížil a 24,2 % populace v EU nyní hrozí chudoba či vyloučení; vzhledem k tomu, že děti, 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0073.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0247.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0074.
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0322.
5 Úř. věst. C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0085.
7 Přijaté texty, P7_TA(2012)0069.
8 SWD(2013)171 final.
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o které se často starají ženy, jsou tímto zvláště zasažené, a k tomu, že rovněž došlo ke 
zvýšení nezaměstnanosti, počtu nezaměstnaných v domácnostech a k nárůstu chudoby 
u nezaměstnaných;

C. vzhledem k tomu, že EU nyní čelí nejhlubší hospodářské a finanční krizi od dob Velké 
hospodářské krize ve třicátých letech 20. století; vzhledem k tomu, že tato krize byla ještě 
zhoršena tzv. úspornými opatřeními, která na členské státy uvalily orgány EU v rámci
politik hospodářské správy (Pakt o stabilitě a růstu, evropský semestr, Pakt euro plus, 
rozpočtová smlouva) a programy „finanční pomoci“;

D. vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců na částečný úvazek se během krize zvýšil a tato 
forma zaměstnání je i nadále pro ženy tou nejčastější (32,1 % v roce 2012 oproti 30,8 % 
v roce 2007); vzhledem k tomu, že došlo i k navýšení nedobrovolné práce na částečný 
úvazek a v roce 2012 tato forma úvazku dosahovala 24 % z celkového objemu zaměstnání
žen na částečný úvazek (oproti 20 % v roce 2007)1;

E. vzhledem k tomu, že ženy jsou zvláště dotčeny nejistými pracovními místy, jsou ohroženy 
mzdovou diskriminací a pravděpodobnost, že budou zaměstnány na částečný úvazek, je u 
nich vyšší, což také znamená, že dostávají nižší mzdu, jsou v sociální oblasti méně 
chráněny a je pro ně těžší získat ekonomickou nezávislost a dosáhnout stejné kariéry,
jakou si budují muži;

F. vzhledem k tomu, že politiky uplatňované z důvodu krize měly zvláště tvrdý dopad na 
zranitelné osoby a především na ženy, které pociťují tento dopad jak přímo – ztráta 
zaměstnání, snížení mezd, důchodů a sociálních dávek a ztráta jistoty zaměstnání, tak i 
nepřímo – rozpočtové škrty ve veřejných službách a v sociální péči;

G. vzhledem k tomu, že několik faktorů vedlo ke snížení příjmů žen a ke mzdové nerovnosti 
dosahující v roce 2011 na 16,2 % v EU a přes 20 % v Estonsku, České republice, 
Rakousku, Německu a Řecku2;

H. vzhledem k tomu, že v roce 2011 na 78 % žen uvedlo, že každý den vykonávají domácí 
práce (v porovnání s 37 % mužů3), a vzhledem k tomu, že flexibilní pracovní doba je 
uplatňována zejména u pracovníků na částečný úvazek, což jsou zejména ženy, a tudíž ty 
jsou více než muži zasaženy různými režimy lišícími se týden od týdne, což jim ztěžuje 
skloubení rodinného a pracovního života;

I. vzhledem k tomu, že v dubnu 2012 bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi 
orgánem OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen a EU, jež znovu 
potvrdilo partnerství mezi oběma organizacemi a jejich závazek propagovat a podporovat 
rozvoj kapacit pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik a programů 
a zajistit, aby vnitrostátní plány a rozpočty dostatečně začleňovaly závazky v oblasti 
rovnosti žen a mužů4;

                                               
1 SWD(2013) 171 final.
2 Pokrok v rovnosti mužů a žen v roce 2012 – iniciativa Evropa 2020.
3 Eurofound, Třetí evropský průzkum kvality života, s. 57.
4 Memorandum o porozumění mezi Evropskou unií a orgánem OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení 
postavení žen (UN Women).
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Hospodářská nezávislost a mzdová rovnost

1. zdůrazňuje, že flexibilní pracovní doba by měla být rozhodnutím pracovníka a neměla by 
být nastolena zaměstnavatelem či jím vynucována; zavrhuje případy pracovní flexibility a 
smluvní nejistoty, které neposkytují podmínky pro utváření rodiny a rodinnou stabilitu;

2. vyzývá členské státy, aby posílily kolektivní vyjednávání a zajistily jeho plné využití 
v soukromém a veřejném sektoru jakožto nenahraditelného nástroje, kterým se dají 
regulovat pracovní vztahy, lze bojovat proti mzdové diskriminaci a prosazovat rovnost;

3. vyzývá členské státy, aby dodržovaly zásadu stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci a posílily veřejné mechanismy pro inspekci lidské práce a přijetí 
metodik na měření hodnoty práce v produkčním řetězci a aby například definovaly 
vytvoření kategorií mezd nekvalifikovaných pracovníků či pracovníků s nízkou 
kvalifikací, které jsou tvořeny především ženami;

4. vyzývá členské státy, aby bojovaly proti všem aspektům nejistých pracovních míst 
v souladu se zásadou, že pro stálé pracovní pozice musí být uzavřena řádná smlouva, dále 
aby přijaly aktivní politiky zaměstnanosti pro zvýšení úrovně a kvality pracovních míst 
a prosazovaly tvorbu nových pracovních míst; 

5. důrazně a naléhavě vyzývá členské státy, aby zvýšily své investice do veřejných služeb, 
zejména do zdravotnictví v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví; 

6. vyzývá členské státy, aby navýšily rozpočet určený na podporu dětí za účelem rozšíření 
veřejné sítě denní péče, školek a veřejných služeb poskytujících mimoškolní aktivity pro 
děti;

Rovnost při rozhodování

7. zdůrazňuje, že za účelem podpory účasti žen na rozhodovacím procesu je třeba stanovit 
opatření, která by umožnila boj proti stereotypům a předsudkům ohledně role žen, spolu 
se specifickými politikami na podporu rovných práv a příležitostí v ekonomickém, 
sociálním, politickém a kulturním životě (boj proti nepravidelné a nepředvídatelné 
pracovní době, uplatnění spravedlivého odměňování a stejných odměn a rozšíření sítě 
veřejné péče o dítě, školek a škol), které by měly pozitivní dopad na posílení účasti žen na 
všech úrovních společenského a politického života;

Násilí páchané na ženách

8. zaznamenává, že rostoucí chudoba a marginalizace způsobené tzv. úspornými opatřeními 
vedly k nárůstu obchodování se ženami, sexuálnímu zneužívání a prostituci a že existují 
náznaky, že domácí násilí narůstá s tím, jak se zvyšuje i sociální napětí v rodinách, a že 
ženy jsou na svých agresorech nyní ekonomicky závislejší;

9. se znepokojením konstatuje, že – podle údajů z Přezkumu provádění pekingské akční 
platformy v členských státech EU: Násilí páchané na ženách, Podpora obětím (2012) 
provedeného Evropským institutem pro rovnost žen a mužů – jsou odborná příprava a 
udržitelnost financování veřejných služeb a sdružení a nevládní organizace poskytující 
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služby ženám v případech domácího násilí ovlivněny tzv. úspornými opatřeními, jež 
ohrožují budoucí existenci těchto služeb, a že toto je v rámci civilizace ostudný krok zpět; 
znovu připomíná, že existují obrovské nerovnosti v členských státech, pokud jde o přístup 
k podpůrným službám, přičemž v Dánsku, Nizozemsku a Rakousku funguje bezpečné 
a dostatečné státní financování;

10. doporučuje, aby členské státy posílily své bezplatné služby veřejné zdravotní péče, pokud 
jde o podporu ženám, které jsou vystaveny násilí, a aby navýšily počet útočišť a jejich 
kapacity a ženám různé státní příslušnosti poskytly zvláštní pomoc v různých jazycích;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2012, kdy byla prováděna úsporná opatření, o kterých rozhodla EU – zejména opatření 
v oblasti správy ekonomických záležitostí – a ve třech zemích EU (Řecko, Irsko a 
Portugalsko) došlo k zásahu ze strany trojky, zpravodajka zaměřila svou pozornost na 
skutečné problémy, které ovlivňují každodenní životy velké části žen v EU. 
V roce 2012 byl počet nezaměstnaných v EU o 2,145 milionu osob vyšší než v roce 2011. 
Riziko chudoby dosahovalo 26 % u žen a 23,9% u mužů.
Miliony žen jsou vystaveny nezaměstnanosti, nejistým pracovním místům, snižování skutečné 
hodnoty jejich platů a práv na důchod, nízkým mzdám a mzdové diskriminaci. Mladé ženy se 
nacházejí v extrémně nejisté situaci, kdy jsou polapeny mezi nelehkým přístupem na trh práce 
(kde míra nezaměstnanosti mladých dosahuje 23,1 %) a pracovní nestabilitou, které jsou 
vystaveny, což ohrožuje jejich ekonomickou nezávislost, jež je pro rovnou účast zásadní. 
Mnoho žen a mladých žen je tak nuceno emigrovat za hledáním lepšího života. 
Mnoho žen, které pracují v odvětví průmyslu, obchodu a sociální sféře, má intenzivní 
pracovní režim za nízké mzdy a je postiženo chudobou i přesto, že jsou zaměstnané. Stále 
více pracovnic tak spojuje svou profesní činnost s dalšími formami práce, aby získaly 
dostatek prostředků pro ně samotné a pro své rodiny, které jsou často dotčeny
nezaměstnaností. Ženy rovněž musí čelit kruté realitě, kdy v případě, že nemají finanční 
prostředky na to, aby uživily své děti, musejí žádat o pomoc. Společensko-profesní status 
kvalifikovaných odborných a akademických pracovnic upadá a s tím se snižuje i kvalita jejich 
života. 
V roce 2012 bylo na 25,4 milionu dětí v EU vystaveno riziku chudoby a sociálního vyloučení, 
což je závažný sociální problém, přičemž ženy jsou v boji proti této skutečnosti obvykle 
v popředí a snaží se snížit dopady tohoto problému. Rozpočtové škrty ve veřejných službách 
vedou k omezenému přístupu ke vzdělání a zdravotnictví a ženám je často upírána řádná péče 
v těhotenství. Škrtům v sociálních dávkách je vystaveno mnoho rodin a v jejich následky jsou 
tím tíživější, jsou-li členové těchto rodin nezaměstnaní.
Velmi vychvalovaná potřeba posílit politickou, sociální, kolektivní a kulturní účast žen je 
bezesporu ohrožena, především u těch žen, které se na společenském žebříčku ocitají nejníže. 
Nerovnosti samozřejmě existují v rámci zemí jako takových, nicméně při porovnání situace 
mezi různými zeměmi jsou ještě výraznější. Průměrná míra nezaměstnanosti v jižních zemích
eurozóny a na jejím okraji dosáhla v roce 2012 na 17,3 %, přičemž na severu a ve střední části 
eurozóny činila 7,1 %. Ve dvou třetinách členských států se chudoba zvýšila, ve zbývající 
třetině států však nikoli. 

Hlavní hospodářské a finanční skupiny své problémy s hromaděním bohatství vyřešily tak, že 
vytvořily rozsáhlé geografické oblasti nabízející levnou pracovní sílu, které umožňují, aby se 
bohatství hromadilo v rukou těchto skupin, a zrušily veřejné služby, aniž by došlo k jejich 
privatizaci a docílení jejich opětovné rentability. EU a několik vnitrostátních vlád se pokusilo 
uvést tyto myšlenky do praxe.
To, co nyní nazýváme „hospodářskou a finanční krizí“ je rovněž krizí demokracie a rovnosti 
žen a mužů. Je to krize výsledků, jichž bylo dosaženo v průběhu minulých století a za něž 
bojovalo mnoho generací žen. 

Zpravodajka zdůrazňuje, že tyto politiky není možné uplatňovat a současně se snažit „se 
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vyhnout“ jejich dopadu na pohlaví či ho „minimalizovat“, jak je často navrhováno. Rovnost 
žen a mužů nemůže vedle těchto politik koexistovat. Tato zpráva proto navrhuje následující 
opatření na zmírnění uvedených sociálních a hospodářských politik:
– podpora práva na taková pracovní místa, jež zaručují práva zaměstnanců, přičemž 

kreativní a produktivní schopnosti žen by byly využity při jejich rovné účasti ve všech 
oblastech činnosti a hospodářského a sociálního rozvoje;

– právo na pracovní místa, jež zaručují práva zaměstnanců, odstranění přímé a nepřímé 
mzdové diskriminace a právo žen sloučit práci s mateřstvím, aniž by kvůli tomu byly 
znevýhodněny; 

– navýšení mezd a důchodů, zaručená přiměřená míra sociální ochrany, jež by pokryla 
náklady v případě nezaměstnanosti, nemoci, mateřství a otcovství, invalidity a stáří, 
a rovný přístup všech žen k bezplatným a kvalitním službám veřejné zdravotní péče;

– prevence hlavních příčin a faktorů, jež stojí za chudobou a sociálním vyloučením a za 
nárůstem prostituce a obchodováním se ženami a dětmi, a zvýšené financování 
organizacím a institucím poskytujícím podporu ženám, které se staly oběťmi násilí.


