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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009
(2009/2101(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 2 a článek 141 Smlouvy o ES,

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

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 27. února 2009 o rovnosti žen a mužů – 2009 
(KOM(2009)0077),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2000 nazvané „Směrem k rámcové strategii 
Společenství v oblasti rovnosti mužů a žen (2001–2005)“ (KOM(2000)0335) a výroční 
zprávy Komise o rovnosti žen a mužů v Evropské unii 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 
2006, 2007 a 2008 (tedy KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049
a KOM(2008)0010),

– 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 sdělení Komise ze dne 3. října 2008 nazvané „Silnější podpora pro sladění 
profesního, soukromého a rodinného života“ (KOM(2008)0635), 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 
86/613/EHS, (KOM(2008)0636), který předložila Komise dne 3. října 2008,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 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 
(KOM(2008)0637, který Komise předložila dne 3. října 2008,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. října 2008 nazvanou „Provádění barcelonských 
cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku“ (KOM(2008)0638),

– s ohledem na postup ratifikace Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování
s lidmi (CETS č. 197),

– s ohledem na akční rámec pro rovnost žen a mužů, který byl přijat evropskými sociálními 
partnery dne 22. března 2005,

– s ohledem na evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který přijala Evropská rada ve dnech 
23. a 24. března 2006,

                                               
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.



PE429.680v01-00 4/9 PR\792550CS.doc

CS

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2006 o přistěhovalectví žen: úloha a postavení 
přistěhovalkyň v Evropské unii1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2007 o plánu pro dosažení rovného postavení 
žen a mužů 2006–20102,

– s ohledem na poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů a jeho stanovisko
k rozdílům v odměňování žen a mužů, jež bylo přijato dne 22. března 2007,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2008 o rovnosti žen a mužů – 20083,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 obsahující doporučení Komisi
o uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy4,

– s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie v současnosti prochází rozsáhlou hospodářskou, 
finanční a sociální krizí, jež má specifické dopady na situaci žen na trhu práce i v jejich 
soukromém životě,

B. vzhledem k tomu, že v důsledku profesní a odvětvové segregace a podle dostupných 
údajů byli začátkem krize více postiženi muži než ženy; vzhledem k tomu, že však 
dostupné údaje neberou v úvahu práci na částečný úvazek a že na částečný úvazek pracuje 
31,1 % zaměstnaných žen oproti 7,9 % zaměstnaných mužů; vzhledem k tomu, že ženy 
představují většinu zaměstnanců ve veřejných službách a dvě třetiny zaměstnanců ve 
školství, zdravotnictví a v oblasti sociální péče; vzhledem k tomu, že v případě budoucích 
rozpočtových omezení, jež by měla negativní dopady na nabídku veřejných služeb, může 
tedy krize postihnout ženy dvakrát,

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou tradičně více ohroženy chudobou, a to zejména osamělé 
matky a ženy starší 65 let, a že se jejich situace může v souvislosti s krizí zhoršit,

D. vzhledem k tomu, že úroveň zaměstnanosti žen představovala v roce 2008 59,1 %, že její 
neustálé zvyšování od roku 2000 nevedlo ke zlepšení pracovních podmínek žen a že jsou 
ženy dosud oběťmi profesní a odvětvové segregace,

E. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů od roku 2000 stagnují na vysoké 
úrovni (mezi 14 % a 17,4 %), a to i přes mnohá opatření zavedená Komisí a závazky 
členských států,

F. vzhledem k tomu, že článek 119, tedy v současnosti článek 141 Smlouvy o ES, stanoví, že 
„každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci“ a že tato zásada byla soustavně potvrzována v judikatuře Soudního 
dvora Evropských společenství,

                                               
1 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
2 Úř. věst. C 301 E, 13. 12. 2007, s. 56.
3 Přijaté texty, P6_TA(2008)0399.
4 Přijaté texty, P6_TA(2008)0544.
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G. vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném usnesení ze dne 18. listopadu 2008 Parlament 
Komisi žádá, aby do 31. prosince 2009 předložila legislativní návrh o přezkumu 
stávajících právních předpisů týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro 
muže a ženy,

H. vzhledem k tomu, že i muži trpí profesní a odvětvovou segregaci a sexistickými 
předsudky,

I. vzhledem k tomu, že rozdělení rodinných a domácích povinností mezi ženy a muže, jehož 
lze dosáhnout zejména prostřednictvím častějšího využívání rodičovské a otcovské 
dovolené, je nezbytnou podmínkou pro rozvoj a zajištění rovnosti žen a mužů,

J. vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. března 2002
v Barceloně byly členské státy vyzvány, aby usilovaly o to, zřídit do roku 2010 zařízení 
péče pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a alespoň 
pro 33 % dětí mladších tří let, avšak vzhledem k tomu, že více než polovina členských 
států má ke splnění těchto cílů ještě daleko,

K. vzhledem k tomu, že ženy získaly 58,9 % vysokoškolských diplomů v EU, že jsou 
nadpolovičně zastoupeny ve studijních oborech ekonomie, managementu a práv, avšak 
vzhledem k tomu, že na odpovědných pracovních místech v podnicích a politických 
orgánech je jich stále menšina; vzhledem k nízkému počtu žen, které mají vysokoškolské 
vzdělání v oboru informatiky, techniky nebo fyziky, což má za následek nízké zastoupení 
žen v soukromém sektoru, který je pro hospodářskou obnovu určující,

L. vzhledem k tomu, že zastoupení poslankyň v Evropském parlamentu se ze 32,1 % během 
volebního období 2004–2009 zvýšilo po evropských volbách ze dne 7. června 2009 na 
35 %, že poměr předsedkyň parlamentních výborů se zvýšil ze 25 % na 41 % a že poměr 
místopředsedkyň v Evropském parlamentu stoupl z 28,5 % na 42,8 %,

M. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně trpí na trhu práce dvojí diskriminací z důvodu jejich 
pohlaví a zároveň kvůli postavení přistěhovalců; vzhledem k tomu, že každá pátá vysoce 
kvalifikovaná přistěhovalkyně zastává pracovní místo vyžadující nízkou kvalifikaci,
a vzhledem k specifické zranitelnosti přistěhovalkyň, které pracují v sociálním odvětví a 
v domácnostech,

N. vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném usnesení ze dne 3. září 2008 jsou členské státy 
vyzývány, aby bezodkladně ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti 
obchodování s lidmi, ale že ji dosud ratifikovalo pouze 16 členských států EU, 

O. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách v jakékoli podobě představuje v Unii 
kritický problém, kdy přibližně 20 % až 25 % žen zažije během svého dospělého života 
fyzické násilí a více než 10 % žen je oběťmi sexuálně motivovaného násilí, a vzhledem
k tomu, že budoucí španělské předsednictví Rady učinilo z boje proti násilí páchanému na 
ženách jednu ze svých priorit,

P. vzhledem k tomu, že sexuálním a reprodukčním zdravím je míněn celkově dobrý stav 
člověka, a to jak fyzický, tak i duševní a společenský, pokud jde o pohlavní ústrojí, jeho 
funkci a fungování, a nikoli pouze skutečnost, že netrpí chorobami nebo není zmrzačen, 

Q. vzhledem k tomu, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů byl oficiálně zřízen v roce 
2006 a měl zahájit svou činnost nejpozději do 19. ledna 2008, což se nestalo,

1. vítá skutečnost, že Komise ve své výše uvedené zprávě o rovnosti žen a mužů – 2009 
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zdůraznila nutnost posílit politiky v oblasti rovnosti žen a mužů v rychle se měnícím 
hospodářském prostředí; 

2. zdůrazňuje, že politiky v oblasti rovnosti žen a mužů je třeba začlenit do evropských, 
národních i mezinárodních plánů oživení zaměřených na boj proti krizi;

3. konstatuje, že hospodářská, sociální a finanční krize představuje příležitost učinit
z Evropy produktivnější a inovativnější hospodářství a rovnoprávnější společnost, která 
bude více dbát na rovnost žen a mužů;

4. žádá Komisi, aby poskytla přesné statistické údaje o tom, jaký má krize dopad na ženy
a muže, se zohledněním míry nezaměstnanosti, vývoje pracovních míst na částečný 
úvazek a smluv na dobu určitou a neurčitou, jakož i dopadů politik boje proti krizi na 
veřejné služby;

5. žádá členské státy, aby předtím, než začnou uskutečňovat politiku fiskální zdrženlivosti, 
provedly analýzu dopadů z genderového hlediska s cílem zabránit tomu, že ženy budou 
touto politikou neúměrně postiženy, a žádá Komisi a členské státy, aby na základě těchto 
statistik a analýz dopadu připravily politiky oživení, které zohledňují potřeby a konkrétní 
situaci žen a mužů, zejména prostřednictvím politik integrovaného přístupu k rovnosti 
mužů a žen („gender mainstreaming“) a rozpočtové analýzy založené na genderovém 
hledisku a na rovnosti mužů a žen („gender budgeting“);

6. vítá skutečnost, že bude brzy dosaženo cíle stanoveného na zasedání Evropské rady, které 
se konalo ve dnech 23. a 24. března 2000 v Lisabonu, aby míra zaměstnanosti žen dosáhla 
do roku 2010 60 %; lituje však, že mezi členskými státy existují výrazné rozdíly –
hodnoty se pohybují od 37,4 % na Maltě do 74,3 % v Dánsku; žádá tedy členské státy, 
aby přijaly nezbytná opatření k účinnému uplatňování směrnice 2006/54/ES;

7. konstatuje, že rozdíl v odměňování žen a mužů je i nadále významný a že existují také 
velké odchylky mezi jednotlivými členskými státy; žádá tedy naléhavě členské státy, aby 
začaly uplatňovat směrnici 2006/54/ES a zejména aby podpořily zásadu „stejná odměna 
za stejnou práci“; 

8. lituje, že Komise dosud nepředložila legislativní návrh na přezkum stávajících právních 
předpisů týkajících se uplatňování zásady rovnocenného odměňování mužů a žen, jak 
požadoval Parlament ve svém usnesení ze dne 18. listopadu 2008; vyzývá tedy Komisi, 
aby tento legislativní návrh předložila co nejdříve; 

9. podporuje Komisi při zahajování řízení pro nesplnění povinnosti v souvislosti
s prováděním platných směrnic ve vnitrostátním právu; domnívá se, že členské státy musí 
ve svém vnitrostátním právu co nejdříve provést směrnice týkající se rovnosti žen a mužů; 

10. přeje si co nejrychlejší vytvoření evropské listiny práv žen, aby se tak zlepšila skutečná 
práva žen v celé Unii a aby se vybudovaly mechanismy zajišťující rovnost žen a mužů ve 
všech oblastech společenského, hospodářského a politického života;

11. žádá Komisi a členské státy, aby ve školách a na pracovních místech zahájily informační 
kampaně, prostřednictvím kterých budou bojovat proti přetrvávajícím sexistickým 
předsudkům, a to zejména kampaně zdůrazňující úlohu mužů při rovnoměrném 
rozdělování rodinných povinností a slaďování profesního a soukromého života;

12. zdůrazňuje význam zařízení péče o děti předškolního věku pro lepší skloubení profesního
a soukromého života; schvaluje postup Komise, která vytváří statistiky, jež jsou 
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srovnatelné, kvalitní a v případě potřeby dostupné v reálném čase, a poskytuje každému 
členskému státu konkrétní doporučení; vyzývá členské státy, aby se plně zasadily
o splnění výše uvedených cílů dohodnutých na zasedání Evropské rady v Barceloně 
týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku; 

13. vítá kroky Komise, zejména návrh na přezkum směrnice 92/85/EHS týkající se mateřské 
dovolené a směrnice 86/613/ES týkající se samostatně výdělečně činných osob a manželů 
nebo manželek vypomáhajících v rodinných podnicích; znovu zdůrazňuje, že je třeba se 
zabývat otázkou otcovské dovolené, a žádá proto Komisi, aby podpořila každé opatření 
směřující k zavedení otcovské dovolené na celoevropské úrovni;

14. žádá členské státy, aby přijaly účinná opatření, zejména legislativní, na podporu 
vyváženějšího zastoupení žen a mužů na odpovědných pracovních pozicích v podnicích
a politických orgánech; 

15. vítá významné zvýšení počtu předsedkyň parlamentních výborů a počtu místopředsedkyň 
Evropského parlamentu, jakož i sice ne tak výrazné, ale přesto důležité zvýšení počtu 
poslankyň Evropského parlamentu po evropských volbách z června 2009;

16. žádá členské státy, aby pozorně prověřily své migrační politiky, aby mohly co nejlépe 
využít dovednosti vysoce kvalifikovaných přistěhovalkyň a poskytnout ochranu 
pracovnicím v sociálním odvětví a v domácnostech, a snížily tak zranitelnost 
přistěhovalkyň a umožnily jejich začlenění tím, že jim poskytnou přístup ke vzdělávání,
a to zejména k odbornému vzdělávání a výuce jazyka hostitelské země; 

17. naléhavě žádá Českou republiku, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Itálii, Litvu, 
Maďarsko, Nizozemí, Finsko a Švédsko, aby bezodkladně ratifikovaly Úmluvu Rady 
Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi;

18. připomíná, že násilí páchané na ženách zůstává i nadále závažným problémem, který je 
třeba řešit všemi prostředky na úrovni Společenství i na úrovni jednotlivých členských 
států, a znovu žádá Komisi, aby v příštích pěti letech stanovila evropský den proti násilí 
páchanému na ženách; vítá skutečnost, že budoucí španělské předsednictví Rady považuje 
boj proti násilí páchanému na ženách za svou prioritu, a vyzývá následující předsednictví, 
aby tak také učinila; 

19. zdůrazňuje skutečnost, že ženy musejí mít kontrolu nad svými sexuálními
a reprodukčními právy, a to zejména prostřednictvím snadného přístupu k antikoncepci
a umělému přerušení těhotenství; podporuje proto, stejně jako ve svém výše uvedeném 
usnesení ze dne 3. září 2008, opatření a kroky, jež povedou k lepšímu přístupu žen ke 
službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a zvýší jejich povědomí o jejich 
právech a dostupných službách; vyzývá členské státy a Komisi, aby uskutečňovaly 
opatření a kroky s cílem zvýšit povědomí mužů o jejich povinnostech v otázkách 
sexuality a reprodukce;

20. připomíná, že proces zřizování Evropského institutu pro rovnost žen a mužů stále probíhá,
a netrpělivě čeká, až bude tento institut plně funkční;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Hospodářská, finanční a sociální krize, která otřásá Evropskou unií i celým světem, má 
prokazatelný dopad na ženy, jejich pracovní podmínky, jejich místo ve společnosti a na 
rovnost žen a mužů v Evropské unii. Proto je usnesení Evropského parlamentu o rovnosti 
mužů a žen za rok 2009, které navazovalo na zprávu Evropské komise, tak významné.

Zpravodaj měl v úmyslu zdůraznit ve své zprávě různé dopady, které může mít krize na 
situaci žen. V oblasti zaměstnanosti je třeba se zejména zaměřit na vývoj pracovních míst na 
částečný úvazek, na podmínky přijímání zaměstnanců a na příjmy. Ženy jsou častěji 
zaměstnány ve veřejných službách, školství, zdravotnictví a v oblasti sociální péče, a proto 
nebyly tolik zasaženy počátkem krize. Vzhledem k této profesní segregaci však existuje 
riziko, že budou v příštích měsících postiženy dvakrát: ženy zaměstnané v těchto odvětvích 
mohou být postiženy rušením pracovních míst a ženy, které tyto služby využívají, se budou 
muset vzdát vlastního zaměstnání, aby je zastaly samy (jde zejména o hlídání dětí, ale také 
péči o staré osoby, doučování apod.). Je tedy velmi důležité, aby vlády členských zemí 
zohlednily možné dopady, jaké mohou mít jejich úsporné politiky na ženy. Ženy nemohou být
v žádném případě obětovány a v žádném případě nelze ani zpochybnit politiky rovnosti žen
a mužů.

Krize však v sobě skrývá i obrovský potenciál: vlády a Evropská unie musí přezkoumat 
způsob, jakým se politiky připravují. Je možné vytvořit novou společnost založenou na ideálu 
skutečné rovnosti. Evropská unie a vlády si musí uvědomit, že je napříště nutné začleňovat 
rovnost žen a mužů do všech jejich politik. Samy ženy musí hrát v této souvislosti rozhodující 
úlohu. Například islandská vláda jmenovala do čela bank, jejichž bankroty přispěly ke 
zhroucení hospodářství země, dvě ženy. Stejně tak studie střediska pro sledování feminizace 
podniků, jež je součástí Ceram Business School, ukazuje, že čím více je ve vedení určitého 
podniku žen, tím méně letos klesla jeho cena na burze. Cílem není nahradit muže ženami, ale 
umožnit ženám více se zapojit v podnicích i celé společnosti, aby se již neopakovaly chyby
z minulosti. 

Je třeba uvítat zvýšení míry zaměstnanosti žen v Evropské unii – jsme již velmi blízko 
dosažení barcelonských cílů a můžeme být na tuto skutečnost hrdí. Zaměstnanost poskytuje 
ženám finanční nezávislost, status a účast ve společnosti, která jim může být jen ku 
prospěchu. S politováním je však třeba konstatovat, že zvýšení míry zaměstnanosti není 
doprovázeno lepšími pracovními podmínkami – ženy zastávají častěji pracovní místa na 
částečný úvazek a/nebo se smlouvami na dobu určitou a zůstávají většinou připoutány k málo 
výdělečným pracovním místům. 

Zpravodaj by rád připomněl, že zásada „stejná odměna za stejnou práci“ je zakotvena ve 
smlouvách Společenství již od roku 1957. Evropská unie byla v této oblasti průkopníkem.
O 52 let později však musíme bohužel konstatovat, že tato zásada stále není všude 
uplatňována. Rozdíly v odměňování žen a mužů navíc od roku 2000 stagnují na vysoké 
úrovni, a to i přes existenci různých evropských právních předpisů. Čísla hovoří jasně (od 
roku 2000 se jedná o rozdíl ve výši 14 % až 17,4 % v závislosti na různých metodách výpočtu 
Evropské komise), ale příklady jsou názornější – žena musí pracovat až do 22. února (tedy 
418 kalendářních dnů), aby vydělala tolik, kolik muž za rok. Podle usnesení Evropského 
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parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 o uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže
a ženy musí členské státy, aby tuto neudržitelnou situaci napravily, začít uplatňovat mnoho 
platných právních předpisů a jejich uplatňování dále vyžadovat – jedná se zejména o směrnici 
2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy
v oblasti zaměstnání a povolání. 

Rozdíly v odměňování mužů a žen, profesní segregace a sexistické předsudky postihují také 
muže. Ve společnosti, která se stále vyvíjí, musí mít muži možnost nalézt své místo. Proto by 
vedle mnoha informačních a osvětových kampaní určených celé společnosti bylo vhodné 
připravit kampaně zaměřené specificky na muže, které by například ukazovaly muže pracující
v oblastech tradičně vyhrazených ženám a vykonávající úkoly tradičně přisuzované ženám. Je 
třeba do kolektivního povědomí uvést situace, které popírají sexistické předsudky, aby se již 
nikdo nedivil tomu, že žena řídí autobus nebo že muž pere prádlo. Z rovnější společnosti 
zbavené sexistických předsudků budou mít rozhodně prospěch ženy i muži. 

I přesto, že Evropská komise ve své zprávě nezmínila násilí páchané na ženách, jedná se
o téma, které chtěl zpravodaj v této zprávě zdůraznit. Budoucí předsednictví Rady považuje 
boj proti násilí páchanému na ženách za svou základní prioritu. Tento boj je mimořádně 
významný pro celou společnost a měly by se jím podrobně zabývat i další předsednictví.

Je také třeba věnovat zvláštní pozornost otázkám přistěhovalkyň – tyto ženy jsou 
diskriminovány dvakrát a musí při začleňování do naší společnosti čelit mnohým obtížím. 
Musíme se tedy snažit jejich integraci usnadnit všemi dostupnými prostředky, a to zejména 
jasnými a přesnými informacemi o jejich právech a výukou jazyka hostitelské země. Znalost 
jazyka hostitelské země umožňuje otevřít se ostatním, plně se zapojit do společnosti a rozvíjet 
se. 


