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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podobě ženské chudoby v Evropské unii
(2010/2162(INI))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na články 8, 151, 153 a 157 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na ustanovení o sociálních 
právech a o rovnosti žen a mužů, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt Organizace spojených národů o hospodářských, sociálních
a kulturních právech z roku 1966, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,

– s ohledem na deklaraci a akční platformu přijaté dne 15. září 1995 na čtvrté světové 
konferenci o ženách v Pekingu,

– s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí stanovené Organizací spojených národů v roce 2000, 
zejména s ohledem na cíl 1 (odstranit extrémní chudobu a hlad) a na cíl 3 (prosazovat 
rovnost mužů a žen),

– s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1558 (2007)
o feminizaci chudoby,

– 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 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 
2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010), 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU ze dne 25. 
března 2010, kterým se zřizuje evropská facilita mikrofinancování Progress pro oblast 
zaměstnanosti a sociálního začleňování,

– s ohledem na návrh závěrů Rady ze dne 30. října 2007 „Přezkum provádění Pekingské 
akční platformy členskými státy a orgány EU – Ukazatele týkající se žen a chudoby“ 
(13947/07),

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

                                               
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006. s. 23.
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– s ohledem na zprávu Komise o rovnosti žen a mužů 2010 (KOM(2009)0694),

– s ohledem na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise ke zprávě Komise „Rovnosti 
žen a mužů – 2010 (SEK(2009)1706),

– s ohledem na sdělení Komise o strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015 
(KOM(2010)0491),

– s ohledem na doprovodné pracovní dokumenty útvarů Komise ke sdělení Komise
o strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015 (SEK(2010)1079) a (SEK(2010)1080),

– s ohledem na sdělení Komise „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ (KOM(2010)2020), 

– s ohledem na zprávu nadace Eurofound ze dne 24. března 2010 „Druhý evropský průzkum 
kvality života: Rodinný život a práce“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o ženách a chudobě v Evropské unii ,

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii –
2009 ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o genderových aspektech poklesu 
hospodářství a finanční krize ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o hodnocení výsledků plánu pro 
dosažení rovnosti žen a mužů na období 2006–2010 a doporučení pro budoucnost ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2010 o úloze žen ve stárnoucí společnosti ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. října 2010 o ženách zaměstnaných za nejistých 
pracovních podmínek ,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle výše zmíněného rozhodnutí 1098/2008/ES mají opatření
v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zohledňovat rozdíly
v rizicích a míře chudoby a sociálního vyloučení u žen a mužů; vzhledem k tomu, že 79 
milionů Evropanů žije pod hranicí chudoby a 17 % všech žen v sedmadvacítce zemí EU je 
řazeno mezi obyvatele žijící v chudobě,
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B. vzhledem k tomu, že Evropská unie čelí velké hospodářské, finanční a sociální krizi, která 
postihuje ženy na trhu práce i v jejich osobním životě, zejména ženy ohrožené chudobou,

C. vzhledem k tomu, že boj proti chudobě je jedním z měřitelných cílů navržených Komisí
v rámci strategie Evropa 2020; vzhledem k tomu, že integrovaný hlavní směr 10 strategie 
Evropa 2020 (Podporovat sociální začlenění a boj proti chudobě) doporučuje, aby byly 
přijaty vnitrostátní politiky na ochranu žen před rizikem sociálního vyloučení, které zajistí 
neúplným rodinám a starším ženám jistotu příjmu,

D. vzhledem k tomu, že úroveň zaměstnanosti žen je v průměru 59,1 %; vzhledem k tomu, že 
průměrné rozdíly v odměňování žen a mužů od roku 2000 zůstávají výrazné (14 % až 17,4 
%) a trh práce rozdělený podle pohlaví má přímé dopady na situaci žen,

F. vzhledem k tomu, že mezi ženami a muži a mezi jednotlivými věkovými skupinami 
existuje značný nepoměr v množství času vynaloženého na neplacenou práci a v míře 
každodenního zapojení do péče a činností v domácnosti; vzhledem k tomu, že největší 
množství neplacené práce spočívá zejména na ženách,

G. vzhledem k tomu, že dostupnost podpůrných služeb, jako jsou například zařízení péče
o děti, zařízení péče pro seniory a další závislé osoby, je důležitá pro dosažení rovné 
účasti žen a mužů na trhu práce i jako prostředek pro předcházení vzniku chudoby
a snižování jejího výskytu,

H. vzhledem k tomu, že ženy, zejména ve venkovských oblastech, jsou zapojeny do 
neformální ekonomiky, a nejsou tudíž oficiálně vedeny na trhu práce, nebo mají jen 
krátkodobé pracovní poměry, v důsledku čehož nastávají zvláštní problémy, pokud jde
o sociální práva žen včetně práv v době těhotenství, mateřské dovolené a kojení, získání 
nároku na důchod a účasti na sociálním zabezpečení,

I. vzhledem k tomu, že násilí založené na pohlaví je rovněž jednou z hlavních překážek 
uplatňování rovnosti žen a mužů a úzce s ním souvisí ohrožení chudobou; vzhledem
k tomu, že obchodování s lidmi je moderní formou otroctví, jež do velké míry postihuje 
ženy a dívky a představuje závažný faktor, jenž přispívá k chudobě,

J. vzhledem k tomu, že situace určitých skupin žen, jež jsou často vystaveny dvojnásobné 
diskriminaci, jako například ženy se zdravotním postižením, ženy pečující o závislé 
osoby, starší ženy, přistěhovalkyně a ženy z etnických menšin, zejména romské ženy, 
přispívá k tomu, že tyto ženy jsou více ohroženy chudobou a sociálním vyloučením,

Feminizace chudoby

1. domnívá se, že předcházení chudobě žen a snižování jejího výskytu je důležitým prvkem 
základní zásady sociální solidarity, k níž se Evropská unie hlásí;

2. bere na vědomí sdělení Komise o strategii pro rovnost žen a mužů 2010–2015; vyzývá 
Evropskou komisi a členské státy, aby v rámci odstraňování chudoby a boje proti 
sociálnímu vyloučení učinily genderové hledisko důležitým prvkem všech společných 
politik a vnitrostátních programů; 



PE452.590 6/13 PR\837399CS.doc

CS

3. vítá iniciativu Komise „Evropská platforma pro boj proti chudobě“; vyzývá Komisi
a členské státy, aby v rámci této platformy pomáhaly prosazovat rovnost žen a mužů;

4. vyzývá členské státy, aby v rámci svých plánů na zotavení z hospodářského poklesu 
zohlednily rovnost žen a mužů;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby ukazatele týkající se žen a chudoby, jež byly 
vypracovány v souvislosti s pekingskou akční platformou1, v praxi použily jako nástroj 
pro sledování dopadu širších politik v oblasti sociální a hospodářské a v oblasti 
zaměstnanosti na snižování chudoby;

6. zdůrazňuje, že za účelem posílení práv a příležitostí žen a za účelem prosazení 
mechanismů umožňujících dosáhnout rovnosti žen a mužů ve všech oblastech sociálního, 
hospodářského a politického života je důležité na základě rozsáhlé konzultace
s Evropským parlamentem vyjednat a přijmout Evropskou listinu práv žen;

Boj proti chudobě žen prostřednictvím politiky zaměstnanosti a sociální ochrany

7. vyzývá členské státy, aby zavedly zvláštní programy na podporu aktivního začleňování 
nebo opětovného začlenění žen na trh práce a poskytovaly speciální odbornou přípravu 
zaměřenou na získání dovedností a odborné kvalifikace, které budou potřebné s ohledem 
na strategii Evropa 2020, jež klade důraz na zelená pracovní místa pro nové udržitelné 
hospodářství;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci strategie Evropa 2020 učinily nezbytná 
opatření k odstranění nerovnosti mezi ženami a muži v oblasti zaměstnanosti; rozhodně 
vybízí k tomu, aby bylo stanoveno jako cíl snížit každoročně rozdíl v odměňování žen
a mužů o 1 % s cílem snížit tento rozdíl o 10 % do roku 2020;

9. vyzývá Komisi, aby s náležitým ohledem na rovnost žen a mužů předložila v rámci boje 
proti chudobě jako prostředek k jejímu snížení rámcovou směrnici zohledňující 
vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, která v Evropské unii zavede zásadu přiměřeného 
minimálního příjmu; 

10. vyzývá členské státy, aby jako nástroj boje proti chudobě zvážily možnost zavést 
individualizovaný nárok v systémech důchodového a sociálního zabezpečení;

Sladění rodinného a pracovního života u žen, které žijí v chudobě nebo jsou ohroženy 
chudobou

11. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby učinily nezbytná opatření, jež podpoří 
slaďování pracovního a soukromého života, aby ženy ohrožené chudobou měly možnost 
věnovat se svému povolání, a to prostřednictvím zajištění přístupu k pružným pracovním 
úvazkům nebo práci na plný úvazek; 

12. lituje, že závazky přijaté v Barceloně v roce 2002 týkající se péče o děti a stanovující cíle 
až do roku 2010 nebyly ani zdaleka splněny; vyzývá Radu a členské státy, aby znovu 

                                               
1 Výše uvedené závěry Rady ze dne 30. října 2007.
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uvážily výše zmíněné cíle v oblasti zařízení péče o děti; 

Boj proti chudobě starších žen

13. zdůrazňuje, že tam, kde jsou systémy sociálního zabezpečení založeny na zásadě trvalého 
placeného zaměstnání, hrozí ženám, zejména ženám ve vyšším věku, riziko chudoby více 
než mužům; poukazuje na to, že ženy kvůli přerušením pracovní činnosti v některých 
případech nesplňují tuto podmínku a že jsou kvůli diskriminaci na trhu práce 
znevýhodněny, a to zejména kvůli rozdílům v platech, kvůli mateřské dovolené a práci na 
částečný úvazek; 

14. vyzývá členské státy, aby učinily opatření, která zajistí ženám spravedlivý přístup
k důchodovému systému a systému sociálního zabezpečení, a aby zajistily, že zásada 
rovného zacházení se ženami a muži bude v systémech důchodového pojištění důsledně 
uplatňována; 

Vliv násilí založeného na pohlaví na riziko vzniku chudoby 

15. poukazuje na to, že násilí páchané na ženách je na úrovni Evropské unie dosud závažným 
problémem a má vzrůstající dopad na riziko vzniku chudoby, protože přímo ovlivňuje 
zdraví žen a možnost jejich přístupu na pracovní trh; znovu žádá Komisi, aby vyhlásila 
Evropský rok boje proti násilí páchanému na ženách;

16. vyzývá členské státy, aby v rámci předcházení chudobě a snižování jejího výskytu 
poskytly přiměřené finanční prostředky na podporu a ochranu obětí násilí; 

Sociální dialog a občanská společnost v boji proti chudobě žen 

17. zdůrazňuje, že v boji proti ženské chudobě je důležitý strukturovaný sociální dialog; 

18. vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční příděl, který mohou organizace občanské společnosti 
použít k boji proti chudobě žen a ke zmírňování jejích dopadů;

Zajištění finančních prostředků jako prostředek boje proti chudobě

19. zdůrazňuje, že strukturální fondy, zejména Evropský sociální fond, jsou důležitými 
nástroji pro pomoc členským státům bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení; 
vyzývá členské státy, aby spolufinancováním podpořily více služeb, jako jsou například 
zařízení péče o děti nebo o seniory a závislé osoby;

20. vítá úsilí, jež Komise vyvíjí prostřednictvím programu Progress, a žádá, aby v rámci 
tohoto programu byly financovány konkrétní akce s cílem zvýšit informovanost
o aspektech chudoby, jíž jsou postihovány ženy v EU, a podpořit diskuse o těchto 
aspektech;

21. vítá zřízení evropské facility mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního 
začleňování; žádá, aby v tomto rámci byla učiněna specifická opatření zaměřená na 
zajištění lepší dostupnosti mikrofinancování pro ženy, které mají obtíže se vstupem na trh 
práce nebo které se chtějí stát samostatně výdělečně činnými osobami nebo chtějí založit 
své mikropodniky;
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22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ačkoliv je chudoba žen dlouhotrvající skutečností, tento problém začal být systematicky 
řešen teprve poměrně nedávno. Současná hospodářská, finanční a sociální krize, kterou je 
zasažena Evropská unie i zbytek světa, způsobuje řadu konkrétních negativních důsledků
a ovlivňuje životní a pracovní podmínky žen a obecně jejich místo ve společnosti. Tento 
kontext způsobil, že prostřednictvím zprávy „o podobě ženské chudoby“ se velmi důležitým 
bodem na pořadu jednání Evropského parlamentu stává nutnost generově zaměřeného 
přístupu k chudobě. 

Celosvětově jsou ženy ve srovnání s muži chudší. Platí to také úplně ve všech členských 
státech EU, i když v každém z nich lze podle toho, o jakou zemi se jedná, pozorovat určité 
rozdíly. Téměř 17 % evropských žen spadá do kategorie osob žijících v chudobě; se zřetelem 
na ukazatele týkající se trhu práce a sociální ochrany mají strukturální příčiny chudoby na 
ženy neúměrně vysoký dopad. Zároveň lze říci, že příspěvek žen k rozvoji rodiny, společnosti
a hospodářství je obvykle nedoceňován a nedostatečně zaplacen.

Boj proti chudobě je jedním z pěti měřitelných cílů navržených Komisí v rámci strategie 
Evropa 2020. Za tímto účelem by počet Evropanů žijících pod hranicí chudoby stanovenou
v jednotlivých členských státech měl klesnout o 25 %, čímž by se z chudoby vymanilo víc než 
20 milionů osob. V této souvislosti je velmi důležité, aby opatření v rámci Evropského roku 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zohlednily rozdílnost v rizicích a míře chudoby
a sociálního vyloučení u žen a mužů.

Abychom měli k dispozici spolehlivé údaje, je nadmíru důležité, aby v rámci EU byla pro tuto 
oblast vytvořena statistická kapacita. V této souvislosti, jak uvádí návrh závěrů Rady ze dne 
30. října 2007, je třeba důrazně doporučit, aby Komise a členské státy stanovily, přijaly
a sledovaly specifické genderové ukazatele, pokud jde o odstraňování chudoby a podporu 
sociálního začleňování.

Dále je nutné zmínit několik velmi důležitých aspektů, které určují současnou „podobu ženské 
chudoby“ nejen v Evropě, ale také na celosvětové úrovni. Za prvé, chudoba se vyznačuje 
třemi aspekty začínajícími na „G“: genderovým, geografickým a generačním aspektem. Její 
dopad na ženy a muže se liší také podle toho, jakou úlohu a povinnosti ve společnosti 
zastávají, a s ohledem na stanoviska a reakce orgánů veřejné moci. 

Za druhé, před přijetím úsporných opatření je nutné provést komplexní analýzu a zohlednit 
rovněž genderové aspekty. Ženy zpočátku nebyly hospodářskou krizí postiženy tak významně 
(pokud jde o nezaměstnanost), protože hospodářská odvětví, v nichž tvoří většinu pracovní 
síly, jsou veřejné služby (školství, zdravotnictví atd.). Tato rozdělení trhu práce podle pohlaví 
znamená, že jsou v současné době oběťmi „restrukturalizace veřejného sektoru“
a „rozpočtových škrtů“, ztrácejí zaměstnání a ujímají se úkolů, jako je péče o děti, seniory
a osoby se zdravotním postižením atd.
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Třetí aspekt: dopad poklesu hospodářství je závažnější a škodlivější u zranitelných skupin, 
které jsou vystaveny vícenásobnému znevýhodnění (mladší nebo starší ženy, přistěhovalkyně 
a/nebo ženy z etnických menšin, matky samoživitelky, ženy žijící ve venkovských oblastech 
atd.).

Čtvrtý bod: vlády obecně prosazují protikrizová opatření, která jsou zaměřena především na 
odvětví, v nichž pracují převážně muži (stavebnictví, závody vyrábějící automobily atd.), 
zatímco jiná odvětví hospodářství, v nichž jsou zaměstnány převážně ženy, jsou „přehlížena“ 
(maloobchod, služby atd.). 

S ohledem na tyto souvislosti se stává zřejmým, že jsou zapotřebí pohotová a účinná řešení. 
Zpráva o ženské chudobě se bude snažit předestřít část těchto řešení. Vzhledem k hodnotám, 
na nichž je evropský projekt založen, by mělo být považováno za samozřejmé, že předcházení 
vzniku chudoby žen a snižování jejího výskytu, ne-li její odstranění, je důležitou součástí 
základní zásady sociální solidarity. Současně s tím je více než žádoucí, aby byla vyjednána
a přijata „Evropská listina práv žen“, která se snaží posílit práva a příležitosti žen a zároveň 
prosadit mechanismy, jež umožní dosáhnout rovnosti žen a mužů ve všech oblastech 
sociálního, hospodářského a politického života. 

Zpravodajka se rozhodla zabývat se otázkou „podob ženské chudoby“ předložením několika 
důležitých oblastí:

Feminizace chudoby

Ženská chudoba zůstává ve statistikách a systémech sociálního zabezpečení skryta. Podle 
výroční zprávy Komise o rovnosti žen a mužů za rok 2010 je chudoba jednou z oblastí, v níž 
přetrvávají nerovnosti mezi ženami a muži, poněvadž ženám více hrozí chudoba a jsou
v nestejné míře vystaveny sociálnímu vyloučení, zejména starší ženy, u nichž riziko chudoby
v roce 2008 představovalo 22 % ve srovnání s 16 % u starších mužů, samoživitelky, u nichž 
riziko chudoby v roce 2008 dosáhlo 35 %, a další kategorie žen, například ženy se zdravotním 
postižením a ženy z etnických menšin.

Podle statistik ženy představují dvě třetiny neaktivního obyvatelstva (63 milionů osob ve věku 
25–64 let), kam patří i osoby nedobrovolně zaměstnané na částečný pracovní úvazek, jež 
nejsou evidovány jako nezaměstnané.

Je nutné upozornit na to, že existují odhady, že ženská chudoba by mohla dosahovat až 36 % 
ve srovnání s 11 % u mužů, pokud by se vypočítávala na základě příjmu osoby a nikoliv na 
základě příjmu domácnosti. U evropských žen je také čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že 
pracují na částečný pracovní úvazek, je u nich vyšší pravděpodobnost, že mají pracovní 
smlouvy na dobu určitou a často jsou zapojeny do stínové ekonomiky, která se vyznačuje 
neexistencí pracovních smluv. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat skutečnosti, že je nutné dále pokračovat ve výzkumu
a analýze jevu „feminizace chudoby“ a mimo jiné posoudit vliv hospodářské krize na 
evropské ženy včetně dopadů na trh práce, vzdělání a odbornou přípravu, porodnost, na 
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zdraví, sociální ochranu, důchodový systém, podpůrné sociální služby, přístup žen k funkcím
s rozhodovací pravomocí atd.

Boj proti ženské chudobě prostřednictvím politiky práce a sociální ochrany

Má se za to, že v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení je začlenění žen na trh práce 
klíčové. Také se předpokládá, že dosud přetrvávající nerovnosti mezi ženami a muži, pokud 
jde o přístup ke vzdělání, rozdělení povinností v rodině a obecnou péči o rodinu, jsou 
rozhodujícími příčinami vedoucími ke vzniku chudoby žen. 

Chudoba v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání hrozí ženám více než mužům 
např. na Kypru, v Estonsku, Německu nebo Lotyšsku. Riziko chudoby v důsledku 
nedostatečného odměňování v zaměstnání u žen se pohybuje v mezích od 2 % na Maltě a 3 %
v České republice a Dánsku až do 10 % v Lotyšsku a Polsku a 12 % v Řecku. V důsledku 
toho je u žen vyšší pravděpodobnost než u mužů, že budou zaměstnány na místech s nízkým 
platem, že budou pracovat na částečný úvazek nebo mít smlouvu na dobu určitou, a je u nich 
také vyšší pravděpodobnost, že budou rodiči samoživiteli, kvůli čemuž jsou zvláště ohroženy 
chudobou.

Na úrovni EU je důležité důrazně vyzývat Komisi, aby s náležitým ohledem na rovnost žen
a mužů předložila rámcovou směrnici, která v Evropské unii zavede zásadu přiměřeného 
minimálního příjmu jako prostředek boje proti chudobě a ke snížení chudoby, zohledňující 
vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti. Členské státy by měly pamatovat na to, že ženy jsou 
jednou z nejvíce postižených skupin, a měly by vytvořit systém přiměřeného minimálního 
příjmu s cílem vymanit z chudoby nejzranitelnější skupiny. 

Zavedení individualizovaných nároků v systémech důchodového a sociálního zabezpečení by 
jako nástroj boje proti riziku chudoby představovalo významný krok vpřed.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat skutečnosti, že rozdíly v odměňování žen a mužů nadále 
přetrvávají a mají velmi závažné důsledky. Rozdíl v odměňování žen a mužů má rozličné 
příčiny včetně stereotypů, které se začínají vytvářet v nízkém věku. 

Dalším problémem, se kterým se ženy potýkají, je takzvaný „skleněný strop“, jenž jim brání 
dosáhnout manažerských a vrcholových funkcí. K chudobě ve starším věku mohou vést také 
neplacené přestávky v zaměstnání za účelem výchovy dětí nebo péče o starší příbuzné, které 
jsou u žen častější. 

Je zřejmé, že bez ohledu na věkovou skupinu hrozí ženám po ztrátě partnera větší riziko 
chudoby než mužům. Kromě toho u žen ze zranitelnějších skupin, jako jsou například ženy se 
zdravotním postižením, přistěhovalkyně, ženy z etnických menšin nebo ženy ze 
zemědělských oblastí, existuje vyšší pravděpodobnost výskytu chudoby.

Hospodářskou krizi pravděpodobně bude provázet výrazný nárůst počtu nezaměstnaných, 
zvláště mezi pracovníky ve veřejném sektoru, v němž jsou hodně zastoupeny ženy. Plány na 
zotavení z poklesu hospodářství by měly zohlednit rovnost žen a mužů a opírat se
o genderově rozložené údaje.

Některé země EU, například Irsko, již provádějí škrty ve financování nevládních organizací
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a orgánů zabývajících se otázkou rovnosti žen a mužů. Ženy budou mít méně možností, kam 
se obrátit pro pomoc. 

Do strategie Evropa 2020 by měla být plně začleněno hledisko rovnosti žen a mužů, aby se 
posílila rovnost zastoupení a účasti na trhu práce, ukončily se tendence rozdělení trhu práce 
podle pohlaví a prostřednictvím zvláštních kvót na složení řídících orgánů a politických 
orgánů bylo zajištěno zastoupení žen ve vysokých funkcích.

Sladění rodinného a pracovního života u žen, které žijí v chudobě nebo jsou ohroženy 
chudobou

Podpora sladění pracovního a rodinného života, aby se ženy, které si to přejí, mohly věnovat 
svému povolání nebo pracovat na plný úvazek, je pokládána za nejdůležitější aspekt 
omezování dopadů ženské chudoby nebo snižování rizik, jež ženám hrozí. 

Žádoucí jsou rovněž dodatečná podpůrná opatření, zejména pro pracující matky 
samoživitelky, která jim buď usnadní nalézt formu zaměstnání s pružnou pracovní dobou, aby 
mohly plnit své rozsáhlejší závazky vůči rodině, nebo jim poskytnou vhodná zařízení péče
o děti, seniory a závislé osoby. 

Boj proti chudobě starších žen

Zdůrazňuje se skutečnost, že ženám, zejména ve vyšším věku, hrozí více chudoba než 
mužům. Míra výskytu chudoby mezi staršími ženami je vyšší než mezi staršími muži 
(průměrná míra rizika chudoby u starších žen představuje 22 % oproti 16 % u mužů), zejména
v těch členských státech, v nichž hlavní důchodový systém činí výši dávek úzce závislou na 
celoživotním výdělku a odvodech. Takové důchodové systémy znevýhodňují osoby, jež 
pečují o děti nebo závislé členy rodiny, protože musí přerušit zaměstnání a práce na částečný 
úvazek snižuje jejich celoživotní výdělek. 

Proto je nezbytné poskytnout ženám, které pečují o nemocné, starší nebo zdravotně postižené 
členy rodiny, a ženám, které pobírají obzvláště nízký důchod, přiměřené dávky sociálního 
zabezpečení. 

Vliv násilí založeného na pohlaví na riziko chudoby

Podle výzkumů a studií jsou ženy, které se staly oběťmi násilí, ve větší míře ohroženy 
chudobou, protože násilí zanechává následky na jejich zdraví a jeho důsledkem může být 
nezaměstnanost. Je vhodné zdůraznit, že přibližně 20–25 % žen během dospělosti zakouší 
fyzické násilí a více než 10 % je oběťmi sexuálního násilí.

Násilí páchané na ženách je závažným problémem, k jehož odstranění je nutné využít všechny 
dostupné prostředky, přičemž Komise by zároveň měla zavést Evropský rok boje proti násilí 
páchaného na ženách.

Zvláštní pozornost by měla být věnována novému zvážení vztahu mezi násilím a chudobou
a prostřednictvím užší soudní a policejní spolupráce na úrovni EU je zapotřebí vyvinout další 
úsilí s cílem odstranit obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování.
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Sociální dialog a občanská společnost v boji proti chudobě žen 

Spolu se správou na vnitrostátní a evropské úrovni by měl vzniknout skutečný sociální dialog, 
který povede k výměně stanovisek a přispěje k překonání extrémní chudoby, čímž v této 
oblasti na evropské úrovni poskytne konkrétní příklad osvědčeného postupu. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována práci nevládních organizací rovněž se zřetelem
k jejich finanční podpoře, kterou jim poskytuje Komise. 

Zajištění finančních prostředků jako prostředek boje proti chudobě

Strukturální fondy, zejména Evropský sociální fond, jsou velmi důležitými nástroji, které 
pomáhají členským státům bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je nutné podílet se 
na zavedení konkrétních programů, které podpoří aktivní začleňování nebo opětovné 
začlenění žen na trh práce a speciální odborné vzdělávání se zřetelem k získání nezbytných 
dovedností a odborné kvalifikace pro nová zelená pracovní místa. Patřičnou pozornost je třeba 
věnovat rovněž podpoře zřizování podpůrných služeb jako například zařízení péče o děti nebo 
seniory.


