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Usnesení Evropského parlamentu o rovných příležitostech a rovném zacházení pro 
muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 
(2013/2678(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 8, 157 a 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– 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 čl. 11 odst. 1 písm. d) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, 
která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN č. 34/180 dne 18. prosince 1979,

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

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi 
k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci2,

– s ohledem na posouzení evropské přidané hodnoty na téma „Uplatňování zásady stejné 
odměny pro muže i ženy za práci stejné hodnoty“3,

– s ohledem na studii „Rozdílná výše důchodů žen a mužů v EU“4,

– s ohledem na otázku položenou Komisi o rovných příležitostech a rovném zacházení pro 
muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (O-XXXX/2013 – B7 XXXX/2013),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 24. května 2012, které 
obsahuje doporučení Komisi k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za 
stejnou či rovnocennou práci, žádal Komisi, aby nejpozději do 15. února přezkoumala 
směrnici 2006/54/ES a podle potřeby zohlednila doporučení EP, včetně revize stávajících 
právních předpisů;

B. vzhledem k tomu, že ačkoliv došlo během posledních let k určitému snížení rozdílů 

                                               
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Přijaté texty, A7-0160/2012
3 EAVA 4/2013
4 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf
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v odměňování žen a mužů, zůstává tato otázka stále problémem a v současné době činí 
rozdíl v odměňování žen a mužů v rámci EU 16,2 %, a vzhledem k tomu, že důsledky 
nižší míry zaměstnanosti žen zasahují až do jejich důchodového věku a ženy pobírají 
v průměru o 39 % nižší důchod než muži;

C. vzhledem k tomu, že podle akademického výzkumu zaměřeného na odstraňování rozdílů 
v odměňování žen a mužů musí být zváženy a náležitě řešeny různé faktory, jako 
například rozdíly v míře činnosti a zaměstnanosti, ve mzdové struktuře, ve složení 
pracovní síly a v odměňování, stejně tak jako jiné makroekonomické a institucionální 
faktory;

D. vzhledem k tomu, že zkušenosti ukázaly, že osvědčené postupy či nástroje předpisů, které 
nejsou právně vynutitelné (soft law), samy o sobě jen zřídka slouží jako pobídky a že se 
nedostavuje očekávaný efekt vzájemného učení;

E. vzhledem k tomu, že podle závěrů posouzení evropské přidané hodnoty povede 
jednoprocentní snížení rozdílu v odměňování žen a mužů ke zvýšení hospodářského růstu 
o 0,1 % a že odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů má v kontextu současného 
hospodářského útlumu zásadní význam;

F. vzhledem k tomu, že pomalý pokrok v odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů 
s sebou nese závažné demografické, společenské, právní i ekonomické důsledky;

1. vyjadřuje politování nad pomalým tempem pokroku ve snižování rozdílů v odměňování 
žen a mužů v Evropské unii; 

2. zdůrazňuje, že snížení genderové nerovnosti prostřednictvím odstranění rozdílů 
v odměňování žen a mužů bude přínosné nejen pro ženy, ale i pro celou společnost, a že 
by odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů nemělo být považováno za náklad, 
nýbrž za investici;

3. znovu opakuje, že směrnice 2006/54/ES není ve své současné podobě při odstraňování 
rozdílů v odměňování žen a mužů a při snaze dosáhnout cíle rovnosti žen a mužů v oblasti 
zaměstnání a povolání dostatečně efektivní;

4. žádá Komisi, aby neprodleně přezkoumala směrnici 2006/54/ES a navrhla v ní změny 
v souladu s článkem 32 směrnice a na základě článku 157 SFEU a držela se při tom 
konkrétních doporučení, která jsou stanovena v příloze k usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 24. května 2012;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.


