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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o situaci matek samoživitelek
(2011/2049(INI))

Evropský parlament,

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

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

– 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),

– s ohledem na zprávu Komise o rovnosti žen a mužů 2010 (KOM(2009)0694),

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

– 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 budoucnost1,

– s ohledem na platformu EU pro boj proti sociálnímu vyloučení,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o podobě ženské chudoby v Evropské 
unii2,

– – s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o rovnosti žen a mužů v Evropské 
unii – 20103,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2008 nazvané „Lepší rovnováha mezi 
pracovním a soukromým životem: silnější podpora pro sladění profesního, soukromého 
a rodinného života“ (KOM(2008)0635),

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení ze dne 20. října 2010 týkající se návrhu 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 zaměstnankyň4,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2011),

Obecná situace

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0232.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0086.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0085.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0373.
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A. vzhledem k tomu, že převládající model dvou rodičů je stále méně častý a matky 
samoživitelky představují ve všech vyspělých a industrializovaných zemích stále 
významnější skupinu ať už v důsledku rozvodu, rozluky, nebo protože nikdy nebyly 
vdané, a vzhledem k tomu, že je nutné reagovat na tuto novou skutečnost přizpůsobením 
politik,

B. vzhledem k tomu, že rodiče samoživitelé jsou stále sociálně stigmatizováni a měla by být 
uznána úloha neformálního vytváření sítí v rámci jejich integrace,

C. vzhledem k tomu, že velká většina rodičů samoživitelů v Evropě jsou ženy; vzhledem 
k tomu, že v roce 2001 v průměru 85 % rodičů samoživitelů představovaly matky ve věku 
od 25 do 64 let, což znamená, že 5 % celkové ženské části populace byly matky 
samoživitelky, a že v některých členských státech byl tento podíl matek samoživitelek 6 
až 7,5 % (Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) a v dalších zemích dokonce 
9 % (Estonsko, Lotyšsko),

D. vzhledem k tomu, že v důsledku různých právních postavení (rozvedená, odloučená, 
neprovdaná či ovdovělá) zažívají matky samoživitelky různé situace a využívají různé 
druhy příspěvků,

Zaměstnanost matek samoživitelek

E. vzhledem k tomu, že 69 % matek samoživitelek je součástí trhu práce, a vzhledem k tomu, 
že v roce 2001 pracovalo v průměru 18 % matek samoživitelek na částečný úvazek,

F. vzhledem k tomu, že rozhodnutí pracovat na částečný úvazek často není dobrovolné, ale je 
určeno rodinnými omezeními,

Riziko chudoby

G. vzhledem k tomu, že domácnosti rodičů samoživitelů jsou, pokud jde o riziko chudoby, 
zranitelnější než domácnosti se dvěma rodiči; vzhledem k tomu, že podle nejnovějších 
údajů dostupných v roce 2006 je 32 % domácností rodičů samoživitelů v EU-25 ohroženo 
chudobou, zatímco u párů s dětmi tento podíl dosahuje 12 %,

H. vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že matky samoživitelky budou čelit vyššímu 
riziku finanční nejistoty a chudoby než otcové samoživitelé, a to zejména kvůli jejich 
podmínkám na trhu práce, včetně vyšší míry nezaměstnanosti, nižších platů, práce na 
částečný úvazek nebo méně kvalitních pracovních míst, 

Spojení rodinného a profesního života

I. vzhledem k tomu, že kariérní tlak jsou nejsilnější mezi 25. a 40. rokem života, kdy jsou 
děti stále malé a vyžadují od svých rodičů více péče a času; vzhledem k tomu, že doba 
školní výuky a pracovní doba je často neslučitelná, což je často největší překážkou a 
omezením při spojení rodinného a profesního života,

J. vzhledem k tomu, že rodiče samoživitelé čelí dvakrát větším potížím než rodiny se dvěma 
rodiči, protože se nemohou podělit o každodenní povinnosti v otázce péče,
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Obecná situace

1. podporuje činnost všech organizací a neformálních sítí, které pomáhají matkám 
samoživitelkám, zejména pak v zemích, kde je podpora pro rodiny rodičů samoživitelů
malá nebo žádná;

2. podporuje sdružení, která pomáhají matkám samoživitelkám tak, že jim zajišťují 
vzdělávací kurzy, jejichž cílem je usnadnit zaměstnávání matek samoživitelek, a pomáhají 
jim ve zvyšování jejich sebeúcty;

3. podporuje rozvoj on-line a interpersonálních chatovacích fór či telefonních linek pomoci, 
které jsou přímo zaměřeny na matky samoživitelky s cílem snížit jejich izolaci a umožnit 
jim výměnu názorů a osvědčených postupů týkajících se jejich potřeb;

4. podporuje rozvoj rodičovských vzdělávacích kurzů, které matky samoživitelky připravují 
a nejlepším způsobům učí, jak se vypořádat se složitým úkolem vychovávat dítě jako 
rodič samoživitel a zároveň dítěti zajistit vyvážený životní rytmus; 

Zaměstnanost matek samoživitelek

5. podtrhuje nutnost usnadnit přístup matek samoživitelek ke vzdělávání, zejména mladých 
matek, které často přeruší své vzdělávání, když otěhotní; umožnilo by jim to dosáhnout 
kvalifikace a maximálně využít jejich šance získat vysoce kvalitní práci a finanční 
nezávislost;

6. zdůrazňuje nutnost podporovat rozvoj zařízení péče o děti, jako jsou mateřské školky, a 
matkám samoživitelkám významně usnadňovat přístup ke vzdělání a hledání práce;

Riziko chudoby

7. povzbuzuje členské státy, aby sdílely osvědčené postupy, pokud jde o podporu rodin 
rodičů samoživitelů, zejména v souvislosti s finanční krizí, která situaci rodičů 
samoživitelů zhoršuje;

8. žádá členské státy, aby zajistily rovné zacházení a podporovaly vysokou kvalitu života pro 
všechny děti bez ohledu na rodinný stav jejich rodičů a v rámci toho poskytovaly 
univerzální příspěvky, aby chudoba nebyla přenesena na děti; 

9. povzbuzuje členské státy, aby zavedly politiky zacílené na poskytování finanční podpory 
rodinám rodičů samoživitelů ve formě příspěvku pro jednoho rodiče, daňových odpočtů 
pro domácnosti rodiče samoživitele nebo jiných daňových úlev, které jsou v souladu 
s jejich vnitrostátními právními předpisy;

10. žádá členské státy o zajištění toho, aby rodiče, kteří nemají dítě v péči, pravidelně hradili 
příspěvky (vyživovací povinnost k dítěti);

Spojení rodinného a profesního života

11. podtrhuje skutečnost, že vyváženost pracovního a soukromého života by měla být 
upřednostňována zaváděním pracovních podmínek, které jsou vstřícnější vůči rodinám a 
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zahrnují např. flexibilní pracovní dobu a práci na dálku, a dále rozvíjením zařízení pro 
děti, jeslí atd.;

12. zdůrazňuje, že aby bylo možné usnadnit vyváženost pracovního a soukromého života 
matek samoživitelek, je nezbytné větší zapojení otců; v tomto ohledu poznamenává, že 
společná výchova dětí v některých členských státech téměř neexistuje;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Matky samoživitelky jsou často přehlíženou demografickou skupinou, protože je velmi složité 
postavit se k této otázce čelem. Skupina matek samoživitelek, která zahrnuje ženy ve 
věkovém rozpětí čtyřiceti let a ze všech socioekonomických prostředí, postrádá 
identifikovatelné, viditelné lobby, jež dokáže hájit všechny matky samoživitelky, protože 
politiky mají na každou matku jiný dopad. Ze zeměpisného hlediska lze v celé Evropě vidět 
rozdíl ve vnímání matek samoživitelek a v politikách, jež jsou na ně zaměřeny. Ve státech 
jižního Středomoří (Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko) se má obecně za to, že širší rodina 
bude dobrovolně a bez peněžního vyrovnání pomáhat při výchově dítěte v péči rodiče 
samoživitele. V severních a severských státech (Francie, Švédsko, Německo, Dánsko) jsou 
zavedeny státní systémy sociálního zabezpečení, které poskytují matkám samoživitelkám 
příspěvky, a dále jsou zde zavedeny politiky sociální pomoci. Ve členských státech východní 
Evropy obecně existují soubory různých politik, některé vycházejí ze silných rodinných 
hodnot komunistických režimů a jiné jsou souborem politik severoevropských a 
jihoevropských politik. Ačkoli zeměpisná poloha společně s věkem a rozdíly 
v socioekonomické situaci matkám samoživitelkám již tak ztěžují se zorganizovat a hájit své 
zájmy, stigma, že mnoho lidí považuje situaci matky samoživitelky za dočasnou situaci, která 
se může změnit, jakmile si matka samoživitelka najde nového partnera, činí postavení matky 
samoživitelky v Evropě ještě problematičtější. 

V současnosti je pět procent evropských žen matkami samoživitelkami. Situace matek 
samoživitelek je často mylně stigmatizována, jako kdyby se týkala pouze nezodpovědných 
dospívajících dívek, ale ve skutečnosti 85 % všech rodičů samoživitelů v Evropě představují 
matky samoživitelky ve věku od 25 do 64 let. Negativní dopady, které pocítilo celé Evropské 
společenství v důsledku hospodářské a finanční krize, zasáhly ženy obzvláště tvrdě. Tento 
dopad se ještě vážněji dotýká převážné většiny matek samoživitelek, které se nachází ve fázi 
svých prvních pracovních let (25–40). 

Evropské matky samoživitelky, které jsou již tak zasaženy rozdíly v odměňování mezi ženami 
a muži, jsou navíc omezovány složitým rozhodováním mezi tím, zda si mají vzít úvěr nebo 
pečovat o své děti. Kromě vysoké míry nezaměstnanosti, která sužuje matky samoživitelky, 
jsou závislé děti matek samoživitelek silně ovlivňovány cyklickou povahou chudoby. Tyto 
děti mají méně prostředků, aby mohly uspět v oblasti vzdělání, což jim přináší méně 
příležitostí vstoupit do pracovního procesu na konkurenční úrovni. 

Podle statistik je také zdravotní stav matek samoživitelek méně stabilní než zdravotní stav 
matek v rodinách se dvěma rodiči. Matky samoživitelky jsou ve větším stresu, protože bez 
pomoci vykonávají úkoly, kterým se běžně věnují dva rodiče. Často si nemohou dovolit 
náležitou zdravotní péči, ani řádný odpočinek.

Statisticky jsou matky samoživitelky v celé Evropě méně vzdělané než provdané matky. Tato 
překážka je obzvláště tíživá, protože šance mladých nekvalifikovaných matek samoživitelek 
získat zaměstnání je bez vzdělání vysoce nepravděpodobná, v důsledku toho jsou později 
v životě nezpůsobilé vykonávat zaměstnání, protože jim chybí praktické pracovní zkušenosti. 
Mnoho pracovních míst pro matky samoživitelky je navíc pouze na částečný úvazek a 
vzhledem k nedostatečnému platu je velmi obtížné zajistit jejich dětem vyvážený životní styl 
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nebo postoupit v pracovním světě.

Způsoby boje proti nerovnostem, kterým čelí matky samoživitelky v Evropě

Je naléhavé, aby se různé členské státy na základě této zprávy zabývaly otázkou matek 
samoživitelek, a investovaly tedy do výzkumu této otázky a podporovaly ho. Měly by při tom 
využít Evropský institut pro rovnost žen a mužů, který byl nově zřízen ve Vilniusu. Na 
základě svých individuálních výsledků výzkumu by členské státy mimoto měly zahájit dialog 
s ostatními členskými státy, aby sdílely osvědčené postupy uplatňování a různá řešení a 
dověděly se o nich. 

Měly by prosazovat vnitrostátní politiky, které zajistí nepřímé subvence nákupem potravin. 
Poukázky na nákup potravin představují pro členské státy příležitost, jak bojovat proti 
cyklické povaze chudoby, a to prostřednictvím finanční podpory pro matky samoživitelky. 

Rodičům samoživitelům by měly poskytovat daňové úlevy, a to např. podle stávajících 
postupů používaných v Rakousku, Belgii, Nizozemsku a Spojeném království.

Matkám samoživitelkám, které pečují o své závislé děti by měly být poskytovány dávky 
zdravotní péče, aby se tak nahradila chybějící péče dvou rodičů. Pozitivním krokem by byla 
evropská pobídka vůči členským státům, které zajišťují zdravotní péči matkám a dětem, 
jejichž příjmy jsou nižší než průměrná mzda v národním hospodářství. 

Evropa by měla poskytovat daňové úlevy a pobídky společnostem, které zajišťují provoz 
zařízení péče o děti v místě pracoviště a jeslí, což matkám samoživitelkám umožňuje 
pracovat, zatímco na jejich děti je dohlédnuto a učí se. Mimoto by měly být poskytovány 
úlevy společnostem, které nabízí matkám samoživitelkám vzdělávací kurzy zaměřené na 
jejich složité postavení, kdy je nutné zvládat být matkou a pracovnicí. Příkladem podobného 
postupu, který lze uplatňovat i v jiných členských státech, je případ Nizozemska, kde je pro 
matky samoživitelky pomoc s dětmi bezplatná. 

Flexibilní pracovní příležitosti, jako je práce na částečný úvazek, práce na dálku a 
elektronické zaměstnání, by měly být matkám samoživitelkám nabízeny na místní, 
vnitrostátní a evropské úrovni, aby mohly sladit svůj soukromý a profesní život. 

Pro matky samoživitelky by mělo být prioritně zajištěno cenově dostupné bydlení. 

Matkám samoživitelkám by měly být udělovány mimořádné příspěvky v nezaměstnanosti 
podle počtu dětí v jejich péči. Členské státy mohou pro tento případ využívat jako model 
Německo, které již navýšilo příspěvky v nezaměstnanosti pro matky samoživitelky se 
závislými dětmi. 


