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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011
(2011/2244(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a na čl. 3 odst. 3 druhou odrážku Smlouvy o Evropské unii (SEU) 
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 Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na Čtvrté světové 
konferenci o ženách dne 15. září 1995, a na následné závěrečné dokumenty přijaté při 
příležitosti zvláštních zasedání OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) a Peking +15 
(2010),

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020) přijatý Evropskou 
radou v březnu 20111,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2010 nazvané „Posílený závazek pro 
dosažení rovnosti žen a mužů – Charta žen“ (KOM(2010)0078),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. února 2011 nazvané „Zpráva o pokroku v oblasti 
rovnocennosti žen a mužů 2010.“ (SEK(2010)0193),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 nazvané „Strategie pro rovnost žen 
a mužů 2010–2015“ (KOM(2010)0491),

– s ohledem na soubor opatření EU na ochranu obětí, který obsahuje sdělení Komise ze dne 
18. května 2011 nazvané „Posílení práv obětí v EU“ (KOM (2011)274), „návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a 
ochranu obětí trestného činu“ (KOM(2011)275) a „návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech“ 
(KOM(2011)276),

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

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. října 2008 o „provádění barcelonských cílů 
týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku“ (KOM(2008)638),

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii –

                                               
1 Příloha k závěrům Rady ze dne 7. března 2011.



PE478.338v01-00 4/8 PR\885337CS.doc

CS

20091 a ze dne 8. února 2011 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 20102,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2011 o ženách a řízení podniků3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. března 2011 o prioritách a základních rysech nového 
rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o podobě ženské chudoby v Evropské 
unii5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

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

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou Evropské unie zakotvenou 
ve Smlouvě o Evropské unii a vzhledem k tomu, že Unie si sama uložila zvláštní úkol 
zohlednit rovnost žen a mužů ve všech svých činnostech;

B. vzhledem k tomu, že v době ekonomické krize posilování postavení žen na trhu práce 
a ekonomické nezávislosti nepředstavuje pouze morální imperativ, ale také ekonomickou 
nezbytnost;

C. vzhledem k tomu, že ekonomická krize zpočátku zasáhla převážně zaměstnanost mužů, 
avšak škrty ve veřejných výdajích budou mít neadekvátní vliv na zaměstnanost žen, 
protože daleko více mužů než žen je zaměstnáno ve veřejném sektoru;

D. vzhledem k tomu, že rozpočtové škrty v oblasti sociálních služeb, jako například péče 
o dítě, brání ženám v účasti na trhu práce ještě víc;

E. vzhledem k tomu, že je přístup ke kapitálu bankovní krizí silně omezen, nastane problém, 
který pravděpodobně neadekvátně zasáhne ženy podnikatelky, protože ženy jsou stále více 
samostatně výdělečně činné, aby co nejlépe zkombinovaly pracovní a rodinný život;

F. vzhledem k tomu, že vývoj směřující k dosažení rovnosti pohlaví je velice pomalý, 
zejména ekonomická rovnost; vzhledem k tomu, že političtí představitelé musí přejít 
od slov k činům spíše než tuto problematiku pouze klást za cíl ve svých ekonomických 
strategiích;

G. vzhledem k tomu, že v průměru tři z deseti domácností v Evropské unii jsou jednočlenné6, 
a že většina z nich představuje ženy, které žijí samy, a toto procento vzrůstá; vzhledem k 
tomu, že tyto domácnosti jsou zranitelnější a podléhají většímu riziku chudoby, obzvláště 

                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5  P7_TA(2010)0086.
6 Eurostat – Sčítání obyvatel, Schulz E. (2007) ‘Modely domácností’ (Household patterns), výzkumná zpráva 
vypracovaná pro účely demografické sítě střediska Evropské komise pro sledování sociální situace, Německý 
ústav pro výzkum hospodářství (DIW), Berlín, Německo.
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v době ekonomických nesnází;  vzhledem k tomu, že domácnosti s jedinou osobou jsou ve 
většině členských států znevýhodňovány jak absolutně, tak relativně v oblasti zdanění, 
sociálního zabezpečení, bydlení, zdravotní péče, pojištění a důchodů; vzhledem k tomu, že 
veřejné politiky by neměly trestat lidi za to, že žijí sami, a to ať dobrovolně či 
nedobrovolně;

Stejná ekonomická nezávislost

1. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby jejich sňatkové a rozvodové právo pro manžele 
přímo či nepřímo nepředstavovalo finanční past, zejména pak pro ženy, a aby zajistily, 
aby si mladé páry byly plně vědomi toho, jaké mají sňatky a rozvody právní a finanční 
dopady, a byly o nich informováni;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly návrhy pro vzájemné uznávání 
občanských svazků a rodin stejného pohlaví v celé Evropě mezi zeměmi, které již v tomto 
ohledu mají platnou legislativu, a zajistily tak rovné zacházení, pokud jde o práci, zdanění 
a sociální zabezpečení, jež by ochránilo rodinné příjmy a děti;

Stejná odměna za stejnou nebo rovnocennou práci

3. poznamenává, že mzdové rozdíly mezi ženami a muži zůstávají navzdory nesčetným 
kampaním, cílům a opatřením přijatým v minulých letech neúprosně velké; ženy v EU 
vydělávají v průměru o 17,5 % méně než muži, přičemž mzdový rozdíl mezi ženami 
a muži se v posledních několika letech zmenšil jen velmi nepatrně; 

4. je znepokojen nad skutečností, že ekonomická krize a rozpočtové škrty tento problém 
ještě zhorší, neboť tato situace bude mít na ženy neúměrný dopad, a proto vyzývá členské 
státy a sociální partnery, aby navrhly akční plán a konkrétní, ambiciózní cíle; 

Rovnost v rozhodování

5. domnívá se, že maximální využití talentu a pracovní síly evropských žen není dobré jen 
pro sféru obchodu, ale je prospěšné i pro celou ekonomiku a společnost: ženy představují 
60 % absolventů vysokých škol a přesto jsou nedostatečně zastoupeny v ekonomických 
funkcích s rozhodovacími pravomocemi; 

6. připomíná, že v rámci EU je ve funkci vedoucích pracovníků ve velkých podnicích 
kótovaných na burze v průměru pouze 12 % žen a pouhá 3 % žen zastávají funkci 
předsedkyň1; 

7. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila vyčerpávající aktuální údaje o zastoupení žen 
ve všech formách společností v EU a o povinných a nepovinných opatřeních přijatých 
v podnikatelském sektoru a také opatřeních pro zvýšení zastoupení žen, jež v poslední 
době přijaly členské státy, a aby po vypracování tohoto přehledu a v případě, že opatření 

                                               
1 Údaje se liší podle zemí, ve Švédsku a Finsku je ve funkcích vedoucích pracovníků 25 % žen, na Maltě jsou to 
jen 2 %.
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přijatá společnostmi a členskými státy budou nedostatečná, navrhla do roku 2012 právní 
předpisy, včetně kvót, s cílem zvýšit zastoupení žen v řídících orgánech podniků do roku 
2015 na 30 % a do roku 2020 na 40 % a zohlednila přitom povinnosti členských států 
a jejich hospodářské, strukturální (tj. velikost podniků), právní a regionální zvláštnosti;

8. poukazuje na úspěšný příklad Norska, Španělska, Německa, Itálie a Francie; 

9. zdůrazňuje, že na zastoupení žen má pozitivní dopad zavedení volebních kvót;

Důstojnost, integrita a konec genderovému násilí

10. vyzývá Komisi, aby do svých akčních programů zaměřených proti násilí z důvodu pohlaví 
zahrnula homofobní a transfobní násilí a obtěžování;

11. zdůrazňuje, že domácí násilí si v EU každoročně vyžádá mnoho smrtelných obětí, a proto 
by k němu mělo být přistupováno spíše jako k problematice veřejného bezpečí než jako 
k soukromé domácí záležitosti;

12. poukazuje v této souvislosti na soubor opatření EU na ochranu obětí; vyzývá členské 
státy, aby jednaly konkrétně proti vraždám ze cti, mrzačení ženských genitálií a dalším 
formám násilí a porušování práv jednotlivce pod záminkou kulturní tradice nebo 
náboženství;

13. zdůrazňuje, že hospodářská, sociální a sexuální autonomie jsou důležitými předpoklady 
snižování násilí z důvodu pohlaví;

14. znovu opakuje svůj postoj k právům na pohlavní a reprodukční zdraví, jak uvedl ve svém 
usnesení ze dne 1. února 2010 a 8. února 2011 o rovnosti mezi ženami a muži v Evropské 
unii – 2009 a 2010; vyjadřuje v tomto ohledu znepokojení nad skutečností, že v některých 
členských státech došlo v poslední době k omezení přístupu ke službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, zejména k omezení bezpečné a legální interrupce;

15. vyjadřuje znepokojení nad rostoucím počtem onemocnění HIV/AIDS a jiných pohlavně 
přenosných nemocí, zejména mezi ženami; naléhavě žádá Komisi, aby do svých 
preventivních strategií výslovně zahrnula sexuální výchovu a přístup ke kondomům;

Rovnost žen a mužů mimo Unii

16. žádá, aby vnější politika EU přikládala prvořadý význam lidským právům žen;

17. ačkoli vítá skutečnost, že země jižního Středomoří směřují k větší demokracii a svobodě, 
je znepokojen skutečností, že práva žen mohou být po událostech arabského jara 
ve skutečnosti oslabena; žádá, aby byla přijata zvláštní opatření na podporu rovnosti žen 
a mužů;

18. poznamenává, že počet světové populace letos dosáhl 7 miliard; vyjadřuje přesvědčení, že 
plánování rodiny by mělo být bodem prvořadého významu politické agendy;
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19. vyjadřuje znepokojení nad pomalých pokrokem v dosahování rozvojových cílů tisíciletí, 
zejména pak pátého rozvojového cíle: zlepšit zdravotní stav matek, a nad skutečností, že 
pokrok směrem ke snížení míry úmrtnosti matek o tři čtvrtiny je velmi mizivý a že cíl 
dosáhnout do roku 2015 všeobecného přístupu k reprodukčnímu zdraví je téměř 
nedosažitelný; poznamenává, že denně umírá asi 1000 žen na komplikace v těhotenství, 
kterým se dalo předejít, či na komplikace spojené s porodem; 

20. naléhavě žádá vedoucí představitele politické moci a náboženství, aby plně podporovali 
pátý rozvojový cíl a moderní služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví;

21. vyzývá členské státy, aby pátému rozvojovému cíli poskytly politickou a finanční podporu 
a aby zvýšily úsilí o dosažení pátého rozvojového cíle i navzdory stávajícímu období 
hospodářského poklesu;

Otázky správy a řízení

22. vyzývá, aby příští zasedání Rady odblokovalo směrnici Rady o provádění zásady rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk nebo sexuální orientaci s cílem jejího přijetí během dánského předsednictví;

23. vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem členských států v oblasti plánů na 
modernizaci stávajících právních předpisů upravujících mateřskou dovolenou a žádá, aby 
s budoucím dánským předsednictvím EU bylo dosaženo vyvážené dohody, která by byla 
přijata v první polovině roku 2012 s cílem reagovat na potřeby evropských rodin 
a evropského hospodářství; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy týkající se pracovního 
volna z důvodu péče o starší či nemocné členy rodiny;

24. vyzývá Komisi, aby předložila podrobné oznámení o situaci jednočlenných domácností 
v EU spolu s politickými návrhy na dosažení rovného zacházení v oblasti zdanění, 
sociálního zabezpečení, příspěvků na bydlení, zdravotní péče, pojištění a důchodů, a to 
na základě zásady politické neutrality, pokud jde o složení domácnosti;

25. znovu opakuje svoji výzvu Komisi, aby předložila plán rovnosti pro lesbičky, 
homosexuály, bisexuály a transsexuály podobný tomu, jenž se zabývá dosažením rovnosti 
žen a mužů; 

26. vzhledem ke svému hlubokému znepokojení nad zprávami sdělovacích prostředků, které 
informují o obětech obchodování s lidmi, s nimiž se zachází jako se zločinci, než aby jim 
byla poskytnuta pomoc, vyzývá Komisi, aby prošetřila zacházení s oběťmi obchodování s 
lidmi v jednotlivých členských státech;

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

Evropská unie je důležitým hráčem v boji proti diskriminaci v souvislosti s rovností žen 
a mužů. Rovnosti žen a mužů ovšem navzdory maximálnímu úsilí dosud nebylo ani zdaleka 
dosaženo. Právní předpisy se mohly změnit, nicméně tradiční genderové úlohy, genderové 
stereotypy a tabu jsou důležitými překážkami, jež brání zásadní změně.

Stejná ekonomická nezávislost a rovnost v rozhodování

Klíčem k dosažení rovnosti žen a mužů je ekonomická nezávislost mužů a žen. Hrozí, že 
současná hospodářská krize nás posune o pár let zpět, přičemž v konečném důsledku může 
hůře postihnout ženy než muže. Politický program proto musí klást prvořadý význam úsilí 
o zlepšení účasti na trhu práce a přístupu k vedoucím funkcím, například ve správních radách 
podniků.

Rovnost žen a mužů mimo Unii

Rozdíl v postavení žen a mužů je v některých zemích mimo Evropu často dramatický. Ženy 
mají méně práv nebo dokonce nemají žádná práva. EU a členské státy se musí mnohem více 
vynasnažit, aby situaci těchto žen zlepšily, přičemž by měly začít u opatření v oblasti 
zdravotní péče. Nezbytné jsou nejen dostatečné finanční prostředky, ale i radikální změna 
mentality a tradic.

Evropská unie a členské státy vypracovaly širokou škálu politik na podporu rodin s dětmi, 
například platformu „aliance pro rodiny“.  Založení rodiny je základním právem a příslušné 
politiky musí zajistit, aby lidé mohli zakládat rodiny v dobrých podmínkách. Výlučný důraz 
na rodiny s dětmi ovšem neodráží měnící se demografickou situaci. Tři z deseti domácností 
jsou dnes jednočlenné. Jsou často znevýhodňovány, a to absolutně i relativně. Tuto 
nerovnováhu je třeba odstranit.


