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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hodnocení výsledků plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006–2010 a 
doporučení pro budoucnost
(2009/2242(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a na čl. 3 odst. 3 druhou odrážku Smlouvy o Evropské unii a na 
článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie,

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

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 
2006–2010“ (KOM(2006)0092)1,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 18. prosince 2009 o rovnosti žen a mužů – 2010 
(KOM(2009)0694),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2000 nazvané „Rámcová strategie 
Společenství v oblasti rovnosti mužů a žen (2001–2005)“ (KOM(2000)0335) a na výroční 
zprávy Komise o rovnosti žen a mužů v Evropské unii 2000, 2001, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007 a 2008 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049, 
KOM(2008)0010) a 2009 (KOM(2009)0077),

– s ohledem na právní nástroje OSN v oblasti lidských práv a zvláště práv žen, zejména na 
Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, a další nástroje OSN týkající se 
násilí na ženách, jako jsou např. Vídeňská deklarace a akční plán, jež byly přijaty 
Světovou konferencí o lidských právech, rezoluce Valného shromáždění OSN 48/104 ze 
dne 20. prosince 1993 o odstranění násilí na ženách, rezoluce 58/147 ze dne 19. února 
2004 o odstranění domácího násilí na ženách, rezoluce 57/179 ze dne 30. ledna 2003 o 
opatřeních, která by měla být učiněna, aby se zabránilo trestným činům páchaným na 
ženách ve jménu cti a rezoluce 52/86 ze dne 2. února 1998 o opatřeních týkajících se 
prevence trestných činů a trestního soudnictví s cílem vymýtit násilí na ženách,

– s ohledem na akční program přijatý na 4. světové konferenci o ženách konané v Pekingu 
dne 15. září 1995 a na usnesení ze dne 18. května 2000 o opatřeních navazujících na 
Pekingskou akční platformu2 a ze dne 10. března 2005 o opatřeních navazujících na akční 
platformu programu přijatou na 4. světové konferenci o ženách (Peking + 10)3, 

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 9. října 2006 o „veškerých 
formách násilí na ženách“,

– s ohledem na závěrečnou zprávu 49. zasedání Komise Valného shromáždění OSN pro 
postavení žen z března 2005,

                                               
1 Úř. věst. C 104, 3.5.2006, s. 19.
2 Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
3 Úř. věst C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
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– s ohledem na protokol o právech žen v Africe, známý také jako „Maputský protokol“, 
který vstoupil v platnost dne 26. října 2005 a jenž mimo jiné zakazuje všechny formy 
mrzačení pohlavních orgánů,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 ze dne 31. října 2000 o ženách, míru 
a bezpečnosti, vyzývající k většímu zapojení žen do prevence ozbrojených konfliktů a do 
budování míru,

– 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 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 předložila Komise 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 zprávu poradního výboru Komise pro rovné příležitosti žen a mužů týkající 
se začleňování hlediska pohlaví do rozpočtového procesu z května 2003,

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2006 o strategiích prevence obchodování 
s ženami a dětmi a jejich sexuálního vykořisťování2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2006 o přistěhovalectví žen: úloha a místo žen 
z řad přistěhovalců v Evropské unii3,

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů schválený Evropskou radou ve dnech 
23.–24. března 2006,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2007 o plánu pro dosažení rovného postavení 
žen a mužů na období 2006–20104,;

                                               
1 Úř.věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Úř. věst C 287 E, 24.11.2006, s. 75.
3 Úř. věst C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
4 Úř. věst C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o úloze žen v průmyslu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2008 o rovnosti žen a mužů – 20082,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 obsahující doporučení Komisi o 
uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy3, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o odstranění násilí páchaného na 
ženách5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o zamezení obchodování s lidmi6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii –
20097,

– s ohledem na článek 48 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7−0000/2010),

                                               
1 Úř. věst C 41 E, 19.2.2009, s. 73.
2 Úř. věst C 295 E, 4.12.2009, s. 35. 
3 Úř. věst C 16 E, 22.1.2010, s. 21. 
4 Přijaté texty P6_TA(2009)0062.
5 Přijaté texty P7_TA(2009)0098.
6 Přijaté texty, P7_TAPROV(2010)0018.
7 Přijaté texty, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. vzhledem k tomu, že přestože rovnost žen a mužů představuje všeobecné lidské právo a 
je základní zásadou Evropské unie, která byla již dávno zakotvena ve smlouvách, 
v politické realitě a v životě žen existují ještě významné nerovnosti,

B. vzhledem k tomu, že rovnost práv a příležitostí žen a mužů musí být založena na 
společenském pokroku a nesmí být pojímána jako krok zpět,

C. vzhledem k tomu, že ačkoliv plán pro dosažení rovného postavení na období 2006–
2010 přinesl určité zdůraznění základních aspektů rovného postavení žen a mužů, 
skutečný pokrok byl malý,

D. vzhledem k tomu, že současná ekonomická a sociální krize má těžké následky zvláště 
pro ženy a zhoršuje nerovnosti a diskriminaci,

E. vzhledem k tomu, že většina z více než 85 milionů osob žijících v Evropské unii v 
chudobě jsou ženy, k čemuž přispívá nezaměstnanost, práce v nejistých pracovních 
podmínkách, nízké mzdy, penze a důchody nižší, než je životní minimum, a nesnadnost 
přístupu ke kvalitním veřejným službám v nejrůznějších oblastech,

F. vzhledem k tomu, že se nerovnosti mezi průměrným výdělkem žen a mužů v Evropské 
unii zhoršují, a rozdíl překračuje v průměru 17 %, a že se v situaci, kdy roste 
nezaměstnanost a zasahuje ženy a mladé dívky, stupňuje nepřímá diskriminace,

G. vzhledem k četným diskriminacím postihujícím určité skupiny žen, zejména starší 
ženy, ženy pečující o závislé osoby, ženy – přistěhovalkyně, ženy příslušející 
k menšinám, ženy s tělesným postižením, vězněné ženy atd.,

H. vzhledem k tomu, že je důležité zaručit rovnost přístupu ke zdrojům, k právům a 
k moci, což znamená nutnost strukturálních a kulturních změn, vyloučení stereotypů a 
podporování rovného postavení,

I. vzhledem k tomu, že stávající výzvy a získaná zkušenost ukazují, že je nutná lepší 
koordinace, šíření informací a podpory práv žen, přičemž je třeba mít na zřeteli 
rozdílné skutečnosti,

J. vzhledem k přijatým usnesením při oslavách 15 let Pekingské akční platformy a 
k cestě, kterou je nutno ještě projít k jejímu uskutečnění,

K. vzhledem k tomu, že probíhá Evropský rok boje proti chudobě, který musí zahrnovat 
iniciativy zaměřené na politiky, které by účinně změnily současnou situaci,

L. vzhledem k oslavám uplynutí 100 let od vyhlášení dne 8. března jako Mezinárodního 
dne žen a k důležitosti začlenění žen a ženských organizací do podpory rovného 
postavení a boje proti diskriminaci a nerovnostem,

Na institucionální rovině
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1. navrhuje, aby se nová strategie pro rovné postavení žen a mužů v Evropské unii stala 
plánem činnosti a politickým závazkem, přičemž by vycházela z Pekingské akční 
platformy, vzhledem k tomu, že lidská práva žen a dívek jsou nezcizitelnou, nedílnou a 
nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv;

2. zdůrazňuje význam toho, aby Rada po vyjádření Evropského parlamentu přijala nový 
návrh Evropské komise ohledně strategie pro rovné postavení, s cílem posílit politickou 
sílu strategie a zajistit nový impuls pro politiku rovného postavení;

3. navrhuje každoroční svolání trojstranného zasedání Rady, Komise a Evropského 
parlamentu o pokroku ve strategii pro rovnost pohlaví v Evropské unii;

4. zdůrazňuje význam konání každoroční konference o rovnosti pohlaví, které by se 
účastnily ženské organizace a odborové organizace jednotlivých členských států, 
členové Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady a národních parlamentů, 
přičemž v každém roce by se věnovala zvláštní pozornost předem určenému tématu;

5. trvá na okamžitém zahájení plné činnosti Evropského institutu pro rovné postavení žen 
a mužů a na sestavení všech příslušných ukazatelů, které by umožnily sledovat 
problémy rovného postavení ve všech oblastech;

6. domnívá se, že v politických návrzích Komise a Rady, ve kterých by byly posuzovány 
sociální dopady, by mělo být zahrnuto i posouzení z hlediska rovnosti žen a mužů;

7. trvá na nutnosti, aby generální ředitelství Evropské komise vytvořilo koordinační 
mechanismy pro uskutečnění trvalého sledování politik rovnosti práv a příležitostí pro 
muže a ženy v nejrozmanitějších oblastech;

8. zdůrazňuje význam politik integrovaného přístupu k rovnosti pohlaví v jednotlivých 
oblastech, zejména v oblasti ekonomické, finanční, obchodní a sociální, k analýze 
rozpočtu z pohledu pohlaví a rovnosti postavení žen a mužů; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zveřejnily příklady správné praxe; 

9. společně s Komisí a členskými státy trvá na nezbytnosti dvojí strategie s využitím 
integrovaného přístupu k rovnosti pohlaví a s pokračováním ve specifických činnostech 
včetně činností legislativních, týkajících se rozpočtových položek a prostředků 
z rozpočtu, a ve sledování a dohledu, s cílem zaručit realizaci strategie;

10. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl kladen patřičný důraz na otázky rovnosti, a to i 
v Evropském parlamentu, v různých parlamentních komisích a delegacích; 

Politické oblasti – cíle

11. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v analýze Pekingské akční platformy (Peking + 
15), kterou provádělo švédské předsednictví, aby byly na jejím základě nejen 
sestavovány příslušné ukazatele, ale také určeny cíle a přijaty nezbytné politiky ve 12 
stanovených oblastech:
– ženy a chudoba,
– výchova a vzdělávání žen,
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– ženy a zdraví,
– násilí na ženách,
– ženy a ozbrojené konflikty,
– ženy a hospodářství,
– ženy v orgánech u moci a účast v rozhodování,
– institucionální mechanismy pro pokrok u žen,
– lidská práva žen,
– ženy a sociální komunikace,
– ženy a životní prostředí,
– mladé dívky;

12. považuje za prioritu boj proti chudobě prostřednictvím přezkumu politik 
makroekonomických, měnových, sociálních a pracovně právních, které jsou jednou 
z příčin chudoby, s cílem zajistit ekonomickou a sociální spravedlnost pro ženy 
rozvíjením strategií, jež by podporovaly spravedlivé dělení příjmů a zaručovaly by 
minimální příjmy a důstojné mzdy a důchody, vytvářely pracovní místa pro ženy se 
všemi právy, zajišťovaly pro všechny ženy a mladé dívky přístup ke kvalitním 
veřejným službám, zlepšovaly sociální ochranu a příslušné služby v blízkém okolí, 
zejména jesle a mateřské školky, denní centra, komunitní centra volného času a centra 
poskytující služby pro podporu rodin, a zpřístupnily by je všem ženám, dětem a starším 
osobám;

13. trvá na nezbytnosti provedení bezodkladných opatření v boji proti mzdové 
diskriminaci, buď úpravou stávající směrnice nebo vypracováním uzpůsobených plánů 
pro jednotlivá odvětví s přesnými cíli k ukončení přímé i nepřímé diskriminace, nebo 
pobídkami ke kolektivním smlouvám, a ve školení poradců/poradkyň pro rovnost a 
vypracování plánů pro rovnost postavení v podnicích a na dalších pracovištích;  

14. vyžaduje další opatření, zvýšení pozornosti a dohled nad pracovišti s cílem zaručit lepší 
pracovní podmínky pro ženy, věnovat pozornost pracovní době, plnění práv na 
mateřství a otcovství, sladění práce s rodinným a osobním životem a vyzývá 
k prodloužení a mateřské a rodičovské dovolené a k plné výplatě dávek, k vytvoření 
placené otcovské dovolené a k boji proti činnostem, které by tato práva 
zpochybňovaly;

15. podporuje politiky a činnosti, které by ve všech oblastech vymýtily násilí na ženách a 
podporovaly by lidská práva žen, bojovaly proti stereotypům vztahujícím se k pohlaví 
a proti veškeré diskriminaci ve společnosti a v rodině, včetně diskriminace ve výchově, 
vzdělávání, sociální komunikaci a v politickém životě; trvá na vzdělávacích politikách 
a podpoře rovnosti;

16. trvá na nezbytnosti věnovat pozornost situaci žen, které pracují s manželi v sektoru 
zemědělství, řemesel, obchodu a rybářství a v malých rodinných podnicích, v nichž je 
situace žen zranitelnější než situace mužů, s cílem přijmout nová opatření, která by 
chránila mateřství, vyloučila nepřímou diskriminaci, zajistila sociální ochranu a 
sociální zabezpečení a rovněž další práva žen, včetně žen samostatně výdělečně 
činných;
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17. zdůrazňuje, že je důležité zaručit všem ženám dodržování sexuálních a reprodukčních 
práv, zejména prostřednictvím přístupu k antikoncepci a k potratu, k bezplatnému 
poradenství o potratech a k informacím o jejich právech a o službách, které jsou 
k dispozici; zdůrazňuje důležitost činností zaměřených na vnímavost mužů k jejich 
odpovědnosti v oblasti sexuální a reprodukční;

18. domnívá se, že je nutno věnovat zvláštní pozornost rozvoji, míru a solidaritě s ohledem 
na ženy na celém světě, především na oběti nespravedlností, diskriminace, hladu, bídy, 
obchodování s lidmi a všech druhů násilí;

19. trvá na splnění nedávno přijatých usnesení EP ze dne 10. února č. 18/2010 o zamezení 
obchodování s lidmi a č. 21/2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii;

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

Úvod

V tomto roce končí Plán pro dosažení rovnosti mužů a žen na období 2006–2010 a Evropská 
komise oznámila, že připravuje novou strategii pro rovné postavení.
Protože procházíme těžkou ekonomickou a sociální krizí se závažnými důsledky pro ženy, je 
nezbytné varovat před zpátečnickými kroky a dát obsah Evropskému roku boje proti chudobě.

V tomto roce si připomínáme dvě události: uběhlo 15 let od Pekingské konference a 100 let 
od vyhlášení Mezinárodního dne žen. Jedná se o významné mezníky v emancipaci žen a o 
výsledek malých i velkých bitev, které se vystupňovaly v průběhu 19. a 20. století. 

Švédské předsednictví připravilo dokument o uplatňování dokumentu přijatého 4. světovou 
konferencí o ženách, která proběhla v Pekingu v roce 1995 – Pekingské deklarace a akční 
platformy pro rovnoprávné postavení žen a mužů, rozvoj a mír v Evropské unii.

V rámci přípravy této zprávy uspořádal Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského 
parlamentu v Bruselu dne 28. ledna 2010 slyšení ohledně strategie pro rovné postavení žen a 
mužů, jehož se zúčastnili různí odborníci a ženské organizace z Evropské unie, kteří 
zdůraznili nutnost větších pokroků v oblasti uskutečňování rovného postavení žen a mužů a 
obrany a podpory práv žen jako základních lidských práv. 

Stručný přehled vývoje boje za práva žen – sté výročí vyhlášení Mezinárodního dne žen a 15 
let od Pekingské konference

V roce 1910 byla v Kodani na 2. mezinárodní konferenci o ženách na návrh Kláry Zetkinové, 
významné přední německé revolucionářky, schváleno, aby byl připomínán Mezinárodní den 
pracujících žen, den manifestací za pracující ženy a za všeobecné hlasovací právo. Tato 
konference vyvrcholila sílícím hnutím pracujících žen požadujících lepší pracovní a životní 
podmínky, pozdvihla boj za požadavky žen na politickou úroveň a změnila symbolické datum 
v projekt akcí a mobilizace pracujících žen celého světa v boji za ekonomickou, sociální a 
politickou emancipaci.      

Mezi dnem vyhlášení Mezinárodního dne žen (1910) a jeho zavedením ze strany OSN však 
uplynulo 67 let.

V březnu 1972 Hertta Kuusinenová, finská komunistická poslankyně a druhá předsedkyně 
Mezinárodní demokratické federace žen (FDIM) navrhla Komisi OSN pro postavení žen, aby 
OSN vyhlásila „Mezinárodní rok ženy” s cílem upozornit Spojené národy a svět na situaci a 
specifické postavení žen. Tento návrh byl podpořen dalšími ženskými organizacemi a Komise 
OSN pro postavení žen doporučila Valnému shromáždění OSN, aby vyhlásilo rok 1975 jako 
Mezinárodní rok ženy. Toto rozhodnutí bylo učiněno v prosinci 1972. 

Rozhodnutí o Mezinárodním roku ženy (1975) a Dekáda OSN pro ženy (1975-1985) 
povzbudily činnost po celém světě.
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Dále se v roce 1995 uskutečnila v Pekingu 4. světová konference o ženách, na níž byl 
schválen dokument zvaný „Pekingská deklarace a akční platforma pro rovnoprávné postavení 
mužů a žen, rozvoj a mír“.

Pro letošní rok, ve kterém si připomínáme 100. výročí vyhlášení Mezinárodního dne žen, 
zvolila OSN  téma „Stejná práva, stejné příležitosti a pokrok pro všechny”. Tato událost se 
zaměří na hodnocení dokumentu Peking+15: „Rovnost pohlaví, rozvoj a mír“, které bylo 
tématem Dekády OSN pro ženy.

V Evropské unii byla rovnost žen a mužů v různých smlouvách uznána základním principem 
Evropské unie a univerzálně platným lidským právem, ale v politické realitě a v životě žen 
stále přetrvávají významné nerovnosti, ačkoli v průběhu uplynulých dvou let byly schváleny 
různé směrnice a četná usnesení s cílem potlačit diskriminaci.

Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů na období 2006–2010 a současná situace

Ačkoliv Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů na období 2006–2010 klade jistý 
důraz na základní aspekty rovného postavení žen a mužů, nemá potřebnou politickou sílu pro 
své uskutečnění, a proto dosažené pokroky byly ve skutečnosti pouze nepatrné. K tomu 
přispěly také rozpory v komunitárních politikách, které představují jednu z příčin toho, že 
více než 85 miliónů osob, z nichž většina jsou ženy a děti, žije v chudobě, jako následek 
nezaměstnanosti, práce v nejistých pracovních podmínkách, nízkých mezd, penzí a důchodů 
nižších, než je životní minimum, a obtížnosti přístupu ke kvalitním veřejným službám v 
nejrůznějších oblastech.   

Kromě toho má stávající ekonomická a sociální krize zvláště závažné následky pro ženy, a 
zhoršuje nerovnost a diskriminaci. V Evropské unii se zhoršují nerovnosti mezi průměrným 
výdělkem žen a mužů, přičemž rozdíl překračuje v průměru 17 %, a v situaci, kdy stoupá 
nezaměstnanost a postihuje ženy a mladé dívky, má nepřímá diskriminace tendenci se dále 
stupňovat. 

Dokonce i pracovní místa vytvořená v posledních letech, především pracovní místa pro mladé 
dívky a ženy, byla převážně místa s nejistými pracovními podmínkami a nízkým platovým 
ohodnocením, bez ohledu na základní práva, zejména v oblasti mateřství, což rovněž přispívá 
k nízké porodnosti. Zvláště závažné jsou četné diskriminace, jejichž cílem jsou specifické 
skupiny žen, především starší ženy, ženy pečující o závislé osoby, ženy – přistěhovalci či 
ženy příslušející k menšinám a ženy s tělesným postižením. 

Přetrvává vysoký výskyt násilí a chudoby, nezaměstnanost a diskriminace přispěly v různých 
zemích Evropské unie k pokračování či zintensivnění obchodování se ženami a dětmi a k 
prostituci, což vyžaduje bezodkladné řešení. 

Opatření na institucionální úrovni

Ačkoli se stupeň rozvoje politik rovného postavení v jednotlivých členských státech liší, je 
rozhodně mimořádně důležité, aby byl zaručen rovný přístup ke zdrojům, k právům a k moci, 
což předpokládá strukturální a kulturní změny, vyloučení stereotypů a podporu rovnosti, tak 
aby byla prováděna se zaměřením na budoucnost a nikoli retrospektivně.



PE439.237v01-00 12/14 PR\806008CS.doc

CS

Stávající výzvy a dosud získané zkušenosti ukazují, že je nezbytná lepší koordinace, šíření 
informací a podpora práv žen a začlenění ženských organizací do boje proti diskriminaci a 
nerovnostem.

Z toho důvodu se prosazuje, aby nová strategie pro rovné postavení žen a mužů v Evropské 
unii byla plánem činnosti a politickým závazkem, majícím jako základ Pekingskou akční 
platformu, a aby ji po vyjádření Evropského parlamentu přijala Rada, s cílem zvýšit její 
politickou sílu a dodat nový impuls pro politiku rovného postavení, s ohledem na to, že lidská 
práva žen a dívek jsou nezcizitelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí univerzálně platných 
lidských práv. 

Navrhuje se rovněž každoroční svolání trojstranného zasedání Rady, Komise a Evropského 
parlamentu o pokroku ve strategii pro rovnost pohlaví v Evropské unii. S ohledem na nutnost 
zapojení žen a ženských organizací do celého tohoto procesu, navrhuje se také každoroční 
uskutečnění konference o rovnosti pohlaví, které by se účastnily ženské organizace a 
odborové organizace jednotlivých členských států, členové Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady a vnitrostátních parlamentů, přičemž v každém roce by se věnovala zvláštní 
pozornost předem určenému tématu.

Naléhá se na okamžité zahájení plné činnosti Evropského institutu pro rovné postavení žen a 
mužů a na sestavení všech příslušných ukazatelů, které by umožnily sledovat problémy 
rovnosti ve všech oblastech. Je nutné, aby generální ředitelství Evropské komise vytvořilo 
koordinační mechanismy pro uskutečnění trvalého sledování politik rovnosti práv a 
příležitostí pro ženy a muže. 

Zdůrazňuje se význam politiky integrovaného přístupu k rovnosti pohlaví v jednotlivých 
oblastech, zejména v oblasti ekonomické, finanční, obchodní, sociální a rozpočtové. Komise a 
členské státy se vyzývají, aby zveřejnily příklady správné praxe a odsoudily případy 
systematického porušování práv žen, zejména pracujících žen, s důrazem na používání 
„prémií za výrobu“, za „jakost“, za „produktivitu“ a za „přičinlivost“, jejichž účelem je vždy 
klást podmínky pro mateřská a otcovská práva, ztěžovat péči o děti či jiné závislé osoby, a 
rovněž ztěžovat odborová a politická práva.

Nelze zapomenout, že je nezbytné zachovat dvojí strategii,používat integrovaný přístup
k rovnosti pohlaví a pokračovat ve specifických činnostech včetně legislativních, 
rozpočtových a kontrolních, a že v politických návrzích, ve kterých by byly posuzovány 
sociální dopady, by mělo být zahrnuto i posouzení z hlediska rovnosti.
Rovněž je v Evropském parlamentu nezbytné klást zvláštní důraz na otázky rovnosti, a to v 
různých oblastech, včetně parlamentních komisí a delegací.

Politické oblasti – cíle

Rovnost práv a příležitostí žen a mužů je nezbytné uskutečňovat v rámci sociálního pokroku 
pro všechny a nikoli retrospektivně. Proto se považuje za důležité, aby se pokračovalo v 
analýze Pekingské platformy (Peking +15) prováděné švédským předsednictvím, aby se na 
jejím základě nejen určily cíle, ale také přijaly nezbytné politiky ve 12 stanovených oblastech. 
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V této krizové situaci je naléhavé, aby byla dána přednost boji proti chudobě, aby byly 
přehodnoceny makroekonomické, monetární, sociální a pracovně právní politiky, které jsou 
jednou z jejích příčin, s cílem zajistit ekonomickou a sociální spravedlnost pro ženy 
prostřednictvím rozvíjení strategií, které by podporovaly spravedlivé dělení příjmů a které by 
zaručovaly minimální příjmy a důstojné mzdy a důchody, vytvářely pracovní místa pro ženy 
se všemi právy, zajišťovaly pro všechny ženy a mladé dívky přístup ke kvalitním veřejným 
službám, zlepšovaly sociální ochranu a příslušné služby v blízkém okolí, zejména dětské jesle 
a mateřské školky, denní centra, komunitní centra volného času a centra poskytující služby 
pro podporu rodin, a zpřístupnily je všem ženám, dětem a starším osobám. Tak je možno 
vytvářet pracovní místa pro ženy a přispět k sociálnímu zařazení žen.

Je nutno naléhat na nezbytnost bezodkladných opatření v boji proti mzdovým diskriminacím a 
diskriminacím v ocenění práce, jednak přepracováním stávající směrnice, jednak 
vypracováním uzpůsobených plánů pro jednotlivá odvětví, s přesnými cíli k ukončení přímé i 
nepřímé diskriminace, či pobídkami ke kolektivním smlouvám, školením poradců/poradkyň 
pro rovnost a vypracováním plánů pro rovnost postavení v podnicích a dalších pracovištích.

Nestačí předložit sdělení, jak to učinila EK v červenci 2007, o „Boji proti rozdílům v 
odměňování žen a mužů”. Rovněž není dostačující, pokud zůstaneme u analýzy zkoumající 
příčiny rozdílů v odměňování. Je nutno bezodkladně předložit výsledky této analýzy, přičemž 
se očekává, že EK z ní vyvodí závěry a bezodkladně podnikne příslušné kroky ke snížení 
rozdílů v odměňování mužů a žen. 

Jsou zapotřebí další opatření, zvýšení pozornosti a dohled nad pracovišti s cílem zaručit lepší 
pracovní podmínky pro ženy, věnovat pozornost pracovní době, plnění práv na mateřství a 
otcovství a jejich společenskou funkci a sladění práce s rodinným a osobním životem, a
vyzývat k prodloužení mateřské a rodičovské dovolené a k plné výplatě dávek, k vytvoření 
placené otcovské dovolené a k boji proti činnostem, které by tato práva zpochybňovaly.

Jsou nezbytné politiky a činnosti, které by ve všech oblastech odstranily násilí proti ženám a 
podporovaly lidská práva žen, bojovaly proti stereotypům vztahujícím se k pohlaví a proti 
veškeré diskriminaci ve společnosti a v rodině, včetně diskriminace ve výchově, vzdělávání, 
sociální komunikaci a v politickém životě, a dále prosazovaly vzdělávací politiky a podporu 
rovnosti.

Je nutno věnovat náležitou pozornost situaci žen, které pracují s manželi v sektoru 
zemědělství, řemesel, obchodu, rybářství a v malých rodinných podnicích, v nichž je situace 
žen zranitelnější než situace mužů, majíce za cíl nová opatření, která by chránila mateřství, 
vyloučila nepřímou diskriminaci, zajistila sociální ochranu a sociální zabezpečení, a rovněž 
další práva žen, včetně žen vykonávajících nezávislé činnosti.

Přes pokroky, kterých bylo dosaženo v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, mnohé 
problémy stále přetrvávají, a z toho důvodu se naléhá na zajištění toho, aby ženy měly 
kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy.

Naléhá se na splnění některých důležitých usnesení Evropského parlamentu, zejména 
usnesení č. 18/2010 ze dne 10. února o zamezení obchodování s lidmi a č. 21/2010 ze dne 10. 
února o rovnosti postavení žen a mužů v Evropské unii.
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