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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013
(2014/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec 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 Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP),

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 
18. prosince 1979,

– s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých 
osob z roku 1949,

– 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 
na zvláštních zasedáních OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) a Peking +15 (2010),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 
o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 
kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu 
a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2011/220/SVV2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 
2011 o evropském ochranném příkazu3

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV4,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách 
a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva),

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020) přijatý Evropskou 
radou v březnu 20115,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2010 s názvem „Posílený závazek pro 

                                               
1 Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 4.
2 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57.
3 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2.
4 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1.
5 Příloha k závěrům Rady ze dne 7. března 2011.
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dosažení rovnosti žen a mužů:  Charta žen“ (COM(2010)0078),

– 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 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 16. září 2013 s názvem „Přezkum 
strategie pro rovnost žen a mužů v polovině období (2010–2015)“ (SEC(2013)0339),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 8. května 2013 nazvaný „Zpráva 
o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2012.“ (SEC(2013)0171),

– s ohledem na zprávu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) nazvanou 
„Přezkum provádění Pekingské akční platformy v členských státech EU: Násilí páchané 
na ženách – podpora obětím“, která byla publikována v roce 2012,

– s ohledem na to, že od roku 1975 existují evropské směrnice o různých aspektech rovného 
zacházení pro muže a ženy (směrnice 2010/41/EU, směrnice 2010/18/EU, směrnice 
2006/54/EU, směrnice 2004/113/ES, směrnice 92/85/EHS, směrnice 86/613/EHS 
a směrnice 79/7/EHS),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o uplatňování zásady stejné odměny mužů 
a žen za stejnou nebo rovnocennou práci1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o dopadech hospodářské krize na 
rovnost mužů a žen a na práva žen2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o mobilitě žen ve vzdělávání a profesní 
mobilitě žen v EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 
v EU4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. února 2013 o 57. zasedání Rady OSN pro lidská 
práva: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2012 o pracovních podmínkách žen v odvětví 
služeb6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0375.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0073.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0247.
4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0074.
5 Přijaté texty, P7_TA(2013)0045.
6 Přijaté texty, P7_TA(2013)0322.



PR\1040152CS.doc 5/12 PE541.538v02-00

CS

k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii –
20092, ze dne 8. února 2011 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 20103 a ze dne 
13. března 2012 o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 20114,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o ženách a řízení podniků5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového 
rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o podobě ženské chudoby v Evropské 
unii7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o genderových aspektech poklesu 
hospodářství a finanční krize8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 o nediskriminaci na základě pohlaví 
a mezigenerační solidaritě9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o ženách a chudobě v Evropské unii10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2014 o boji proti násilí páchanému 
na ženách11,

– 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 
(směrnice o mateřské dovolené)12,

– s ohledem na směrnici 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)13,

– s ohledem na průběžnou zprávu Komise týkající se barcelonských cílů pod názvem 
„Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu 
podporujícího začlenění“ ze dne 3. června 2013,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0225.
2 Úř. věst. C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0085.
4 Přijaté texty, P6_TA(2012)0069.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0330.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0127.
7  Úř. věst. 199 E, 7.7.2012, s. 77.
8  Úř. věst. 236 E, 12.8.2011, s. 79.
9 Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s.31.
10 Úř. věst. C 233 E, 28. 9.2006, s.130
11 Přijaté texty, P7_TA(2014)0126.
12 2008/0193 (COD)
13 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23–36.



PE541.538v02-00 6/12 PR\1040152CS.doc

CS

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0000/2014),

A. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020, jejímž cílem je, aby se Evropa stala 
inteligentní a udržitelnou ekonomikou podporující začlenění, má ambiciózní cíle, jako je 
dosažení úrovně zaměstnanosti ve výši 75 % a snížení počtu osob zasažených či 
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením alespoň o 20 miliónů v období do roku 
2020, přičemž těchto cílů není možné dosáhnout, pokud členské státy nebudou provádět 
inovativní politiku ve prospěch skutečné rovnosti mezi ženami a muži;

B. vzhledem k tomu, že politiky ozdravení rozpočtu prováděné členskými státy se dotýkají 
především veřejného sektoru, v němž jsou ženy více zastoupené a jehož více využívají, 
takže ženy jsou tak postiženy nadvakrát, a vzhledem k tomu, že tyto politiky vedou k čím 
dál větší nejistotě zaměstnání, zejména zvyšováním podílu práce na částečný úvazek 
a smluv na dobu určitou; 

C. vzhledem k tomu, že ženy žijí v chudobě a sociálním vyloučení častěji než muži, a to 
zejména starší ženy a svobodné matky;

D. vzhledem k tomu, že současné daňové systémy některých členských států odrážejí 
omezující pojetí rodiny a zvýhodňují rodiny s jedním příjmem, a tak často odrazují ženy 
od práce a nepodporují dostatečně rodiny s jedním rodičem;

E. vzhledem k tomu, že úroveň zaměstnanosti žen dosahuje 63 %, že rozdíl v odměňování 
mezi ženami a muži dosahuje 16,4 %, že 73 % poslanců vnitrostátních parlamentů jsou 
muži, že ženy představují 17,8 % členů správních rad velkých podniků a že tráví téměř 
třikrát více času týdně než muži domácími pracemi; 

F. vhledem k tomu, že při tomto tempu by k dosažení cíle zaměstnanosti žen na úrovni 75 % 
bylo nutné čekat až do roku 2038 a že rovnost mezd by nastala v roce 2084; že rovnost ve 
vnitrostátních parlamentech a ve správních radách evropských podniků by byla možná 
v roce 2034, ale museli bychom čekat do roku 2054 na to, že budou rovnou měrou sdíleny 
domácí práce;

G. vzhledem k tomu, že ekonomické nezávislosti žen a jejich postupu k vedoucím pozicím 
brání především nedostatečné prosazování politiky slaďování pracovního a osobního 
života obecně, a zejména nedostatek služeb péče o děti;

H. vzhledem k tomu, že rozdělení povinností v rodině a v domácnosti mezi muži a ženami, 
zejména díky zvýšenému využívání rodičovské a otcovské dovolené, je nezbytnou 
podmínkou pro dosažení rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že čtvrtina členských 
států neumožňuje žádnou otcovskou dovolenou;

I. vzhledem k tomu, že Rada ještě nezaujala oficiální stanovisko poté, co Parlament přijal 
dvě legislativní usnesení týkající se zásadních témat pro rovnost mezi ženami a muži, totiž 
usnesení ze dne 20. října 2010 o návrhu směrnice o mateřské dovolené a legislativní 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2013 o návrhu směrnice o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních;
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J. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě o uplatňování směrnice 2006/54/ES ze dne 
6. prosince 20131 vznáší otázky nad tím, zda vnitrostátní legislativa 26 členských států je 
v souladu s novými ustanoveními této směrnice;

K. vzhledem k tomu, že jedna ze tří žen v Evropské unii již byla vystavena fyzickému nebo 
sexuálnímu násilí2;

L. vzhledem k tomu, že pro vypracování veřejných politik na vnitrostátní a evropské úrovni, 
zejména těch, které se týkají násilí páchaného na ženách, je obzvláště důležitý sběr dat, 
která budou věrohodná, srovnatelná a členěná podle pohlaví; 

M. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční práva patří mezi základní lidská práva a je 
vhodné je vzít v úvahu v akčním programu Unie pro zdraví;

N. vzhledem k tomu, že výroční zpráva o rovnosti žen a mužů, již vypracovala Evropská 
komise, je vysoce důležitý nástroj sloužící ke zhodnocení vývoje postavení žen v Evropě;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby hledisko rovnosti pohlaví a práva žen zohledňovaly 
při vypracovávání svých politik a ve svých rozpočtových postupech, zejména v rámci 
stimulačních politik s tím, že budou systematicky provádět analýzy dopadu podle pohlaví;

2. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné bojovat proti chudobě žen, zvláště proti chudobě starších 
žen a svobodných matek; žádá tudíž členské státy, aby zavedly výkonnější strategie 
začleňování a účinněji využívaly prostředky určené na sociální politiku, zejména 
Evropský sociální fond a strukturální fondy;

3. zdůrazňuje naléhavou nutnost snížit rozdíly v odměňování a rozdílnou výši důchodů mezi 
ženami a muži; naléhavě vyzývá v této souvislosti členské státy, aby zajistily plné 
uplatňování práv vyplývajících ze směrnice 2006/54/ES, zejména zásady rovnosti 
v odměňování a transparentnosti mezd, a aby přezkoumaly své vnitrostátní právní 
předpisy týkající se rovného zacházení s cílem je zjednodušit a modernizovat; žádá 
Komisi, aby nadále pravidelně hodnotila transpozici směrnic týkajících se rovnosti žen 
a mužů; 

4. žádá Komisi a členské státy, aby prováděly proaktivní politiky ve prospěch kvalitního 
zaměstnávání žen s cílem dosáhnout cílů EU2020, zejména v boji proti stereotypům 
a vertikální a horizontální profesní segregaci, a aby podporovaly přechod mezi částečným 
a plným úvazkem, přičemž by se zvláště zaměřily na odbornou přípravu NEET3;

5. žádá Komisi a členské státy, aby při přípravě svých daňových a kompenzačních politik 
zohledňovaly vývoj rodinných struktur a aby zejména finančně podporovaly neúplné 

                                               
1 Zpráva o uplatňování směrnice 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) (COM(2013)0861).
2 Násilí páchané na ženách: průzkum v celé Evropské unii, Agentura Evropské unie pro základní práva, březen 
2014
3 Not in Education, Employment or Training (pro osoby, které nejsou zaměstnané, ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy)
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rodiny s jedním rodičem a starší osoby prostřednictvím daňových dobropisů nebo podpory 
v oblasti zdravotní péče; 

6. blahopřeje Švédsku, Belgii, Francii, Slovinsku, Dánsku a Spojenému království 
k dosažení barcelonských cílů a vyzývá ostatní členské státy, aby pokračovaly ve svém 
úsilí; vyzývá členské státy, aby postoupily za rámec barcelonských cílů a přijaly 
systematičtější a integrovanější přístup vnitrostátních a místních orgánů v oblasti 
vzdělávání a služeb zajišťujících předškolní výchovu, a to zejména u velmi malých dětí ve 
věku do 3 let; žádá Komisi, aby členským státům nadále poskytovala finanční podporu 
s cílem poskytnout rodičům finančně dostupné systémy péče o dítě; 

7. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zavedly placenou rodičovskou dovolenou 
v délce nejméně 10 pracovních dnů a aby podpořily legislativní a nelegislativní opatření, 
která mužům, a zejména otcům, umožní, aby využívali svého práva na slaďování 
soukromého a pracovního života, a to zejména podporou rodičovské dovolené, již si bude 
moci do určitého věku dítěte vzít otec či matka bez rozdílu, aniž by byla přenositelná;

8. vyjadřuje politování nad tím, že Rada zablokovala směrnici o mateřské dovolené, 
naléhavě vyzývá členské státy, aby obnovily jednání, a opakuje, že je ochoten 
spolupracovat;

9. žádá Radu, aby zaujala postoj, pokud jde o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách, tak aby 
legislativní proces pokračoval co nejrychleji;

10. vyzývá Komisi, aby podpořila ratifikace jednotlivými státy a co možná nejrychleji 
zahájila postup přistoupení Unie k Istanbulské úmluvě;

11. opakuje svou žádost vůči Komisi, aby na základě článku 84 SFEU předložila návrh aktu, 
který stanoví opatření na prosazování a podporu kroků členských států v oblasti prevence 
násilí páchaného na ženách a dívkách;

12. opakuje svou žádost vůči Komisi a členským státům, aby rok 2016 stanovily jako 
Evropský rok boje proti násilí páchanému na ženách a zároveň poskytly dostatečné zdroje 
na provádění akcí pro zvyšování povědomí o tomto problému;

13. vyzývá Evropský institut pro rovnost žen a mužů a Eurostat, aby nadále shromažďovaly 
srovnatelné údaje, zejména harmonizované údaje týkající se násilí, aby tak členským 
státům a Komisi poskytly nástroje nezbytné k vypracování účinných politik;

14. upozorňuje, že ženy musí samy rozhodovat o svých sexuálních a reprodukčních právech, 
a to zejména prostřednictvím snadného přístupu k antikoncepci a umělému přerušení 
těhotenství; podporuje tudíž opatření a kroky, jejichž cílem je zlepšit přístup žen ke 
službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a zvýšit jejich povědomí o jejich 
právech a dostupných službách; vyzývá členské státy a Komisi, aby prováděly opatření 
a kroky s cílem zvýšit povědomí mužů o jejich odpovědnosti v otázkách sexuality 
a reprodukce;
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15. vyjadřuje politování nad tím, že výroční zpráva nyní již představuje pouze pracovní 
dokument přiložený ke zprávě o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie, 
a naléhavě žádá Komisi, aby této zprávě udělila veškerou politickou legitimitu a podpořila 
její oficiální přijetí jako samostatného dokumentu;

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

Krize tvrdě postihla evropské hospodářství a evropské společnosti. Po období úsporných 
opatření nastal čas ke znovuobnovení růstu, aby se Evropa stala inteligentní a udržitelnou 
ekonomikou podporující začlenění, jak stanoví strategie Evropa 2020. 

Zpravodaj se domnívá, že pro dosažení ambiciózních cílů stanovených ve strategii Evropa 
2020 je naléhavě nutné přijmout některé základní výzvy.

Především je nezbytné zohledňovat rovnost pohlaví a právo žen při vypracovávání 
rozpočtových politik a postupů, zejména v rámci stimulačních politik, a zároveň systematicky 
provádět analýzy dopadu podle pohlaví. Nemohou a nesmějí se opakovat omyly politik 
úsporných opatření.

Pokud jde o přesnější cíle strategie EU2020, nejedná se pouze o to, aby Unie dosáhla cíle 
75% míry zaměstnanosti, ale je také nezbytné zlepšit kvalitu práce.

Přes úsilí Komise a členských států se míra zaměstnanosti žen stále zvyšuje dost pomalu. 
Od roku 2002 se totiž zvýšila z 58,1 % na 62,8 % a utrpěla šok vyvolaný krizí. 
Při pokračování současného trendu bude cíle strategie EU2020 dosaženo teprve v roce 2038. 
Je tudíž nezbytné a naléhavé podporovat účast žen na trhu práce.  

Tato podpora vyžaduje kvalitní pracovní místa. Důsledky krize, pokud jde o kvalitu 
zaměstnanosti žen, jsou totiž ničivé: zvýšil se podíl práce na částečný úvazek, kterou ženy 
stále obtížněji opouštějí, vzrostla nejistota a obecně se rozšířily smlouvy na dobu určitou, což 
je dvojnásobně obtížné pro ženy, které jsou nadměrně zastoupeny ve veřejných službách, 
a navíc tak vzniká pocit nepohody v práci, který má důsledky pro členy rodiny, zejména děti. 

K těmto konjunkturálním skutečnostem se připojuje přetrvávání strukturálních jevů, zvláště 
přetrvávající rozdíl v odměňování (gender pay gap). Bude-li současná tendence pokračovat, 
bude zapotřebí vyčkat do roku 2084, aby ženy a muži dostávali rovnocenný plat. Zpravodaj 
se domnívá, že je především naléhavě nutné uplatňovat směrnici 2006/54/ES o zavedení 
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání 
a povolání. Ještě 26 členských států musí zodpovědět otázky Evropské komise týkající se 
souladu jejich vnitrostátních právních předpisů s touto směrnicí. Je nezbytné, aby členské 
státy dbaly na řádné uplatňování této směrnice, zejména na transparentnost mezd, a aby 
zajistily jednotlivcům skutečný přístup k informacím. Podle studie OECD s názvem 
„Nerovnost žen a mužů: je čas jednat“ (Closing the gender gap - Act now) z prosince 2012 by 
se HDP v EU mohl zvýšit o 12 %, pokud by mezi ženami a muži existovala skutečná rovnost 
na trhu práce. Podmínkou obnovení růstu rozhodně je skutečná profesní rovnost.

Je také naléhavě nutné, aby Rada zaujala postoj ke směrnici o mateřské dovolené. Směrnice, 
která se v současnosti uplatňuje, byla přijata v roce 1992, neodráží vývoj ve společnosti 
a neposkytuje matkám dostatečnou ochranu. Je proto naléhavě nutné ji aktualizovat 
a Evropský parlament při této příležitosti znovu opakuje, že je ochoten spolupracovat s cílem 
dosáhnout kompromisu.

Znepokojivým strukturálním jevem jsou také přetrvávající stereotypy. Je zásadní dosáhnout 
změny v myšlení s cílem omezit horizontální a vertikální segregaci a umožnit konečně ženám 
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i mužům, aby mohli vykonávat povolání, jaká si přejí, na úrovních odpovědnosti, které 
si přejí. 

V souvislosti se stereotypy se zpravodaj domnívá, že nejdůležitější je podpořit opatření pro 
sladění soukromého a pracovního života zejména tím, že bude uznán a zhodnocen podíl otců 
a matek na rodinném životě. 

Aby lidé mohli v klidu vykonávat své povolání a řádně tak přispívat k evropskému růstu, je 
nezbytné, aby měli rodiče přístup ke kvalitním službám péče o děti, které zajistí hlídání dětí 
celodenně. Podle zprávy Komise nazvané „Barcelonské cíle – Rozvoj zařízení péče o děti 
předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění“ ze dne 3. června 
2013 dosáhlo obou cílů 6 členských států: Švédsko, Belgie, Francie, Slovinsko, Dánsko 
a Spojené království. Značnou překážkou však zůstávají náklady na služby péče o děti. Cenu 
považuje za překážku 53 % matek, které uvádějí, že nepracují nebo pracují na částečný 
úvazek z důvodů souvisejících s formální péčí o děti. Toto číslo činí více než 70 % v Irsku, 
Nizozemsku, Rumunsku a ve Spojeném království.

Otázka ceny nás přivádí k tématu chudoby, jež zpravodaj považuje za zvláště významnou 
výzvu. Připomeňme, že jedním ze záměrů strategie EU2020 je do roku 2020 snížit 
o 20 milionů počet osob trpících nebo ohrožených chudobou či sociálním vyloučením. 
Chudobou jsou však zvláště ohroženy dvě kategorie osob: starší ženy a svobodné matky. 

Riziku chudoby je vystaveno 22 % starších žen ve srovnání s 16,3 % mužů. Nejistá situace 
starších žen je přímým důsledkem rozdílů v odměňování žen a mužů. Důchody žen jsou 
v průměru o 39 % nižší než důchody mužů a více než třetina starších žen v Evropě nepobírá 
žádný důchod. Je nezbytné zavést opravné mechanismy, zejména provedením změn v daňové 
a kompenzační politice. 

Tato připomínka se týká také rodin s jedním rodičem, z nichž je 35,5 % ohrožených 
chudobou. Přitom 91 % osamělých rodičů představují ženy. Ani zde nedokáží systémy 
sociálního zabezpečení snížit rizika chudoby, jimž jsou tyto rodiny vystaveny. 

Významnou sociální výzvou je také boj proti násilí páchanému na ženách. Zpravodaj by v této 
souvislosti rád připomněl postoje Evropského parlamentu v této oblasti a vyzdvihl 
shromažďování srovnatelných údajů ze všech členských států. Určující je působení 
Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. 

Pozornost si zaslouží také otázka sexuálních a reprodukčních práv. Jedná se o výzvu v oblasti 
veřejného zdraví a dodržování základního práva žen rozhodovat o svém těle. Je důležité zde 
připomenout hlavní politické zásady, které Evropský parlament hájil již v minulosti.

V neposlední řadě vyjadřuje zpravodaj politování nad tím, že výroční zpráva Evropské 
komise představuje nyní již pouhý pracovní dokument přiložený ke zprávě o uplatňování 
Listiny základních práv Evropské unie. Politický signál je silný: právo žen je uvedeno 
v příloze jako druhotné. Avšak analýza vývoje rovnosti žen a mužů nesmí být druhořadá. 
Znovunalezení cesty růstu je podmíněno skutečnou rovností žen a mužů. Z toho důvodu 
zpravodaj naléhavě žádá Komisi, aby této zprávě udělila veškerou politickou legitimitu 
a podpořila její oficiální přijetí jako samostatného dokumentu.
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