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Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0073/2014 

Usnesení Evropského parlamentu o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2012 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii a na 
článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na směrnici 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 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 606/2013 ze dne 12. června 
2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech2, 

– 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 2001/220/SVV3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 
2011 o evropském ochranném příkazu4, 

– 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/SVV5, 

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

                                                 
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 4. 
3 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57. 
4 Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 2. 
5 Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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– 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 21. září 2010 o Strategii pro rovnost žen a mužů 
2010–2015 (COM(2010)0491), 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 8. května 2013 s názvem 
Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v polovině období za rok 2012 
(SWD(2013)0171), 

– 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 své usnesení ze dne 12. září 2013 o uplatňování zásady stejného 
odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci3,  

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. června 2013 o mobilitě žen ve vzdělávání 
a profesní mobilitě žen v EU4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 
v EU5, 

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o ženách a řízení podniků7, 

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

–  s ohledem na akční program Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) 
konané v Káhiře v roce 1994 a akční program světové konference o ženách konané 
v Pekingu v roce 1995, 

A.  vzhledem k tomu, že rovnost mužů a žen je jedním ze základních práv, které je uvedeno 
ve Smlouvě o Evropské unii a v Listině základních práv; vzhledem k tomu, že cíle 
Evropské unie v této oblasti spočívají v zaručení rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy, jakož i v boji proti všem formám diskriminace založené na 
pohlaví; vzhledem k tomu, že navzdory předsevzetí Unie uplatňovat zásadu rovnosti 
mužů a žen ve všech svých činnostech přetrvává mezi muži a ženami stále mnoho 

                                                 
1 Příloha k závěrům Rady ze dne 7. března 2011. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0225. 
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0375. 
4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0247. 
5 Přijaté texty, P7_TA(2013)0074. 
6 Přijaté texty, P7_TA(2012)0322. 
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0330. 
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nerovností;  

B.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů má zcela zásadní význam pro podporu 
spravedlivého hospodářského růstu podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, že 
zmírňování nerovnosti v zaměstnání je cílem nejen z hlediska rovného zacházení, ale 
také cílem souvisejícím s účinností a bezproblémovým fungováním trhu práce; 

C.  vzhledem k tomu, že ženy, které vstupují do pracovního procesu, mají významnou 
úlohu při obnově hospodářského růstu; vzhledem k tomu, že umožňují zvýšit rodinné 
příjmy, což s sebou nese zvýšení spotřeby, objemu vybraných daní a příspěvků na 
sociální zabezpečení, a tím i možnost znovuoživení hospodářství; 

D.  vzhledem k tomu, že i přes pokrok dosažený v této oblasti přetrvává stále mnoho 
nerovností mezi muži a ženami, ať už se jedná o lidská práva žen, jejich kariérní, 
zaměstnaneckou a mzdovou perspektivu, přístup ke vzdělání a zdravotním službám, 
ekonomickou účast, zapojení do procesů rozhodování či zastoupení v politických 
subjektech;  

E.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize vedla v případě většiny občanů Evropské unie 
ke snížení životní úrovně; vzhledem k tomu, že v rámci celkového počtu 26 milionů 
nezaměstnaných Evropanů dosahovala míra nezaměstnanosti žen a mužů ve čtvrtém 
kvartálu roku 2012 podobných hodnot: 10,8 % v případě žen a 10,6 % v případě mužů; 
vzhledem k tomu, že toto snížení rozdílu v míře nezaměstnanosti mezi pracovníky 
různého pohlaví by nemělo zastřít skutečnost, že v roce 2012 bylo nezaměstnáno 
mnohem více žen než mužů a že ženy často představují veličinu vyrovnávající výkyvy 
v celkové nabídce pracovní síly;  

F.  vzhledem k tomu, že nynější krize doléhá především na mladé lidi, kdy míra 
nezaměstnanosti osob ve věku do 25 let v září 2012 dosahovala 22 %1; vzhledem k 
tomu, že dívky se nedostatečně účastní na vzdělávacích procesech, které usnadňují 
přechod ze školy do zaměstnání; vzhledem k tomu, že mladé ženy začínají svůj profesní 
život nejčastěji tím, že přijímají dočasná zaměstnání na částečný úvazek, což zkracuje 
trvání jejich výdělečné činnosti; 

G. vzhledem k tomu, že rozdíl v platech žen a mužů se projevuje ve výši důchodů, a pro 
ženy tak s sebou nese větší riziko chudoby než pro muže;  

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 dosahovala podle Eurostatu v Evropě celková míra 
zaměstnanosti žen ve věku od 20 do 64 let hodnoty 62,4 % oproti 74,6 % u mužů;  

I.  vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti je jedním z hlavních ukazatelů míry nerovnosti 
mužů a žen; vzhledem k tomu, že pro měření této nerovnosti jsou velmi důležitými 
parametry kvalita zaměstnání a pracovní podmínky;  

J.  vzhledem k tomu, že ačkoli některé členské státy přijaly opatření, v některých případech 
i opatření legislativní, která mají podpořit změny směrem k dosažení rovnosti mužů 
a žen, fakticky se situace mění jen velmi pomalu a v nedostatečné míře;  

                                                 
1 Zdroj: Eurostat 155/2012, 31. říjen 2012. 
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K. vzhledem k tomu, že Evropská komise by měla uplatňování evropských směrnic v této 
oblasti věnovat větší pozornost, zejména pak ze strany sociálních partnerů, kteří 
sjednávají kolektivní smlouvy a velmi často nevědí o požadavcích, které Společenství 
vznáší v souvislosti s rovným zacházením se ženami a muži, pokud jde o výši platu, 
možnost získání zaměstnání, kariérní postup a sociální zabezpečení;  

L.  vzhledem k politováníhodné skutečnosti, že některé členské státy buď tyto směrnice 
řádným způsobem dosud neuplatňují, nebo v dostatečné míře provádění přijaté 
legislativy nekontrolují;  

M. vzhledem k tomu, že mezi členskými státy panují velké rozdíly, pokud jde o segmentaci 
pracovního trhu podle pohlaví; vzhledem k tomu, že země, ve kterých je tato 
segmentace největší, jsou ty, kde ženy pracují nejvíce;  

N.  vzhledem k tomu, že pro dosažení rovné účasti žen a mužů na trhu práce, v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy je zásadní dostupnost služeb péče o děti, seniory 
a závislé osoby; domnívá se, že osoby poskytující domácí péči jsou i nadále 
diskriminovány tím, že se jim odpracovaná doba nezapočítává k důchodům a jiným 
nárokům,  

O. vzhledem k tomu, že příjmy žen jsou při stejné práci a při stejných dovednostech 
i nadále nižší než příjmy mužů; vzhledem k tomu, že platová nerovnost se v EU 
pohybuje průměrně kolem 16,2 %; vzhledem k tomu, že nevyhnutelným důsledkem 
nižších mezd žen jsou nižší odvody na důchod, a tedy i nižší důchody; vzhledem 
k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů a následně v jejich důchodech jsou stále 
jedním z hlavních důvodů, proč se ženy ve vyšším věku ocitají pod hranicí chudoby;  

P. vzhledem k tomu, že v roce 2011 uvedlo 78 % žen (a 39 % mužů)1, že každý den 
vykonávají domácí práce, a že dobrovolná flexibilní pracovní doba je klíčovým 
předpokladem pro dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti v Evropě dosahovala v roce 2010 u žen 
s dětmi závislými na rodičovské péči 64,7 %, zatímco u mužů s dětmi závislými na 
rodičovské péči 89,7 %; vzhledem k tomu, že jen malý počet mužů čerpá rodičovskou 
dovolenou;  

Q. vzhledem k tomu, že během posledního desetiletí došlo jen k velmi malému pokroku, 
pokud jde o vyvážený podíl žen a mužů na politickém rozhodování, neboť průměr EU 
se zlepšil o pouhé 4 procentní body z 22 % v roce 2003 na 26 % v roce 20122; vzhledem 
k tomu, že přítomnost žen v řídicích funkcích podniků a univerzit není příliš častá a že 
počet žen věnujících se politice či výzkumu narůstá jen velmi pomalým tempem;  

R. vzhledem k tomu, že ve srovnání se ženami žijícími v městských oblastech jsou ženy, 
které žijí na venkově, častěji oběťmi mnohonásobné diskriminace a genderových 
stereotypů a že míra zaměstnanosti žen na venkově je mnohem nižší, než je tomu v 
případě žen žijících ve městech; dále vzhledem k tomu, že značný počet žen nikdy 
nevstoupí na oficiální trh práce, a nejsou tudíž registrovány jako nezaměstnané ani 

                                                 
1 Eurofound, Třetí evropský průzkum kvality života, s. 57. 
2 Evropská komise, Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2012, (SWD(2013)0171).  
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nejsou zahrnuty do statistik nezaměstnanosti, což je důvodem finančních a právních 
problémů, zejména pokud jde o mateřská práva a placené volno z důvodu nemoci, 
získání nároku na důchod a přístup k sociálnímu zabezpečení, a také problémů v 
případě rozvodu;  

S. vzhledem k tomu, že tradiční ženské a mužské role a stereotypní vnímání ženské úlohy 
mají i nadále velký vliv na rozdělení úkolů žen a mužů při péči o domácnost, na 
pracovišti a ve společnosti vůbec; vzhledem k tomu, že genderové stereotypy mají 
tendenci prohlubovat historické překážky, které brání dosažení rovnosti žen a mužů, 
a omezovat ženám výběr zaměstnání a jejich osobní rozvoj, a mohou být částečným 
vysvětlením segregace žen a mužů, pokud jde o odvětví a povolání; vzhledem 
k významné úloze, již mohou v souvislosti s šířením stereotypů, a tím i znevažováním 
obrazu žen a hypersexualizace dívek, ale právě tak i v souvislosti s překonáváním 
genderových stereotypů, prosazováním účasti žen na rozhodování a rovnosti žen a mužů 
sehrát sdělovací prostředky; 

T. vzhledem k tomu, že akční program Mezinárodní konference o populaci a rozvoji 
konané v Káhiře definuje sexuální a reprodukční zdraví a práva; 

U. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách, ať už fyzické, sexuální nebo psychické, 
je zásadní překážkou pro rovnost mezi ženami a muži, je porušováním lidských práv 
žen a stále zůstává nejrozšířenější formou porušování lidských práv, a to navzdory 
opatřením, která proti němu mají bojovat; vzhledem k tomu, že k násilí tohoto druhu 
dochází bez ohledu na zeměpisné, ekonomické, sociální či kulturní hranice; vzhledem 
k tomu, že studie týkající se násilí na základě pohlaví odhadují, že jedna pětina až jedna 
čtvrtina žen v Evropě zažila v dospělosti nejméně jednou fyzické násilí, více než jedna 
desetina zažila sexuální násilí za použití síly a 12–15 % evropských žen je oběťmi 
domácího násilí, jehož následkem zemře v Evropské unii každý den sedm žen1; 
vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního vykořisťování, 
mezi jehož nejčastější oběti patří ženy a dívky, představuje nepřijatelné porušení 
lidských práv a je moderní formou otroctví; 

V. vzhledem k tomu, že hlavními oběťmi obchodování s lidmi jsou ženy a dívky;  

W. vzhledem k tomu, že mezi priority při odstraňování příčin nerovnosti žen a mužů v EU 
patří sběr statistických údajů o této situaci;  

1.  zdůrazňuje, že rovná účast mužů a žen na trhu práce by mohla významně zvýšit 
potenciál hospodářství EU a současně zajistit jeho spravedlivé fungování podporující 
začlenění; připomíná, že podle prognóz OECD by dosažení rovné účasti žen a mužů na 
trhu práce vedlo k 12,4% zvýšení HDP v přepočtu na jednoho obyvatele do roku 2030;  

2. žádá, aby byla přijata nezbytná opatření na podporu vyšší míry zaměstnanosti žen, což 
zahrnuje například zajištění dostupnosti pečovatelských služeb a péče o děti, 
odpovídající systémy mateřské, otcovské a rodičovské dovolené, flexibilní pracovní 
dobu a flexibilitu, pokud jde o místo vykonávání práce, což ženám umožní nalézt 
rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem;  

                                                 
1 Posouzení evropské přidané hodnoty v oblasti boje proti násilí páchaném na ženách, březen 2013, PE 504.467. 
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3.  poukazuje na nutnost vypracovat konkrétní návrhy zajišťující lepší rovnováhu mezi 
pracovním, rodinným a soukromým životem, a to na základě podněcování mužů a žen 
k rovnoměrnějšímu sdílení pracovních, rodinných a sociálních povinností, zejména 
pokud jde o pomoc závislým osobám a péči o děti; poznamenává, že ucelenější denní 
péče a služby školek závisí nejen na nezbytných veřejných politikách, ale také na 
pobídkách, které vybízí k takovým řešením podniky; kromě toho naléhavě vyzývá 
(regionální) obchodní a průmyslové komory, aby umožňovaly vytváření sítí 
podnikatelů, zejména žen podnikatelek, s cílem usilovat v otázce rovnováhy pracovního 
a osobního života o společná řešení založená na solidaritě;  

4.  vybízí členské státy, aby podporovaly opatření a iniciativy zaměřené na poskytování 
pomoci a poradenství ženám, které se rozhodnou podnikat;  

5. zdůrazňuje, že ženy představují 52 % celkové evropské populace, ale pouze jednu 
třetinu samostatně výdělečně činných osob nebo všech subjektů zakládajících nové 
podniky v EU; vyzdvihuje skutečnost, že ženy čelí větším potížím než muži, pokud jde 
o přístup k financování, odborné přípravě, vytváření sítí a zachování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby ženy 
povzbuzovaly k podnikání a využily potenciál této poloviny evropské populace 
k zajištění udržitelného a dlouhodobého růstu1;  

6. naléhavě vyzývá členské státy, aby hledisko rovnosti žen a mužů uplatňovaly v rámci 
politiky soudržnosti na období 2014–2020 za účelem dosažení cílů, které vytyčila 
strategie Evropa 2020; zvláště pak vyzývá EU, aby se zavázala, že se bude zasazovat 
o zajištění rovnosti žen a mužů a uplatňování tohoto hlediska napříč všemi politikami 
Unie a členských států; konstatuje, že některá opatření vyžadují především mobilizaci 
skutečné politické vůle, která dosud nebyla dostatečná k tomu, aby vytvoření trvalých, 
inkluzivních, spravedlivých a rovných podmínek pro muže a ženy dovolovala;  

7. zdůrazňuje, že byla-li v návaznosti na krizi na trhu práce tendence k omezení nerovností 
mezi ženami a muži, pokud jde o různou míru jejich zaměstnanosti a nezaměstnanosti, 
není to výsledkem toho, že by Evropa dosáhla na cestě k rovnosti náhlého pokroku, 
nýbrž spíše důsledkem rychle klesající zaměstnanosti mužů, na kterou měla krize větší 
dopad; vyzývá členské státy, aby nepolevovaly ve svém úsilí o dosažení vyváženějšího 
zastoupení žen v rozhodovacích procesech, zlepšování rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem a v boji proti násilí páchanému na ženách;  

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby společně hledaly a vyměňovaly si osvědčené 
postupy zaměřené na zpřístupnění nových zdrojů finančních prostředků pro investování 
do veřejných služeb, zejména do systémů zdravotnictví, a současně zohledňovaly potíže 
související s krizí a demografickými výzvami, které jsou důsledkem stárnutí 
obyvatelstva, a zabránily jakémukoli omezení vysokých standardů a požadavků, které 
jsou stanoveny v příslušných evropských modelech;  

9. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby např. na základě informačních a 
osvětových kampaní povzbuzovaly ženy k působení v odvětvích, která jsou stereotypně 

                                                 
1 Sdělení Komise nazvané „Akční plán podnikání 2020 – Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě“ 
(COM(2012)0795). 
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označována jako „mužská“, zejména jde o vědu a nové technologie, a usilovaly tak 
o maximální využití lidského kapitálu, který evropské ženy představují, čímž bude 
zároveň možné účelněji splnit cíle strategie Evropa 2020 a cíle týkající se rovnosti žen a 
mužů;  

10. konstatuje, že podíl žen v hospodářském, vědeckém a výzkumném sektoru je nízký; 
vyzývá k tomu, aby byly vedeny intenzivnější kampaně na zvyšování povědomí, jejichž 
cílem je změnit tento trend a působit proti výrazné segmentaci trhu práce;  

11. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby u dívek vzbudily větší zájem o rostoucí odvětví, 
v nichž jsou ženy nedostatečně zastoupeny, a pomohly jim do těchto odvětví vstupovat, 
poskytly jim v celém průběhu jejich pracovní kariéry příležitosti k soustavnému 
vzdělávání a prosazovaly naprostou rovnost odměňování na všech úrovních;  

12. poznamenává, že v roce 2012 mělo podle údajů Komise 31,6 % mužů a 40 % žen v EU 
ve věku mezi 30 a 34 lety vysokoškolské vzdělání; zdůrazňuje, že ženy tvoří 60 % 
nových absolventů, jsou však nedostatečně zastoupeny například v odvětví vědy a 
výzkumu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvyšovaly povědomí žen o vzdělávání ve 
výše uvedených oblastech a zajistily, aby měly stejné příležitosti jako muži, pokud jde 
o přístup k odpovídajícím profesím a rozvíjení kariéry v těchto profesích;  

13. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá možná opatření k zajištění uplatňování všech 
aspektů směrnic EU o rovném zacházení mužů a žen, a to i prostřednictvím sociálních 
partnerů, kteří vyjednávají kolektivní smlouvy, a aby podpořila dialog se sociálními 
partnery, jehož cílem je zabývat se problematikou transparentnosti odměňování, práce 
na částečný úvazek, smluv na dobu určitou v případě žen a zároveň podpořit účast žen 
v „zelených“ a inovativních odvětvích;  

14. poukazuje na to, že kariéra žen se obecně žádným podstatným způsobem nerozvíjí; 
vyzývá členské státy, aby ženy povzbuzovaly k úspěšné kariéře a podporovaly je v ní, 
a to i na základě pozitivních opatření, jako jsou programy vytváření sítí a mentorství, 
a vytváření náležitých podmínek a zajišťování stejných příležitostí, jako mají muži, pro 
ženy všech věkových skupin, pokud jde o odbornou přípravu, profesní postup, 
rekvalifikaci a přeškolení, a zajištění stejných důchodových práv a podpory 
v nezaměstnanosti, jako přísluší mužům;  

15. zastává názor, že pomoc ženám při návratu na trh práce vyžaduje vícerozměrná 
politická řešení zahrnující celoživotní vzdělávání a opatření k boji proti nejistým 
pracovním místům a k podpoře míst, která zaručují práva pracovníků a na žádost žen 
i přizpůsobené postupy v oblasti organizace práce, díky nimž ženy nemusí odcházet ze 
zaměstnání či přerušovat kariéru;  

16. připomíná, že Komise v prosinci 2012 uznala, že politiky mládeže (balíček opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí a záruka pro mladé lidi) je třeba rozvíjet způsobem 
zohledňujícím zásadu rovnosti žen a mužů; naléhavě vyzývá Komisi, aby více 
povzbuzovala členské státy k přijímání opatření, kterými se zajistí, aby byly šance dívek 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy stejné jako v případě chlapců;  

17. vyzývá členské státy, aby potíraly nehlášenou práci žen, jelikož tato praxe přispívá 
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k naprosté deregulaci struktur pro odměňování žen, což u nich způsobuje vyšší míru 
chudoby, zejména v pozdějším věku;  

18. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily prosazování základní zásady 
„stejná odměna za stejnou práci“ v případě žen i mužů, a vyzývá členské státy, aby 
v souladu se svými vnitrostátními předpisy zachovaly systém veřejných inspekcí práce 
pro účely odhalování forem špatně placené práce, při níž se využívá hlavně ženské 
pracovní síly a dochází k nepřímé mzdové diskriminaci; poukazuje na to, 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; žádá Komisi, aby podporovala členské státy při snižování rozdílů 
v odměňování žen a mužů a provádění politik zaměřených na odstranění těchto rozdílů, 
jakož i při výměně a prosazování osvědčených postupů;  

19. vyzývá k dalším informačním kampaním, které ještě prohloubí rostoucí povědomí 
o tom, že z hlediska spravedlnosti a práv je naprosto nezbytné usilovat o rovné 
zacházení se ženami a muži;  

20. vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly vhodná opatření a snížily rozdíly 
v důchodech mezi ženami a muži jakožto přímý důsledek mzdových rozdílů a aby 
posoudily dopad důchodových systémů na ženy a věnovaly přitom zvláštní pozornost 
smlouvám na částečný úvazek a atypickým smlouvám;  

21. vyzývá Komisi, aby neustále podporovala iniciativy zaměřené na podporu rovného 
odměňování žen a mužů, a to v neposlední řadě tím, že reálně podpoří podniky, které 
usilují o rovné zastoupení žen a mužů na pracovišti;  

22. zdůrazňuje, že mají-li se odstranit genderové stereotypy a podpořit modely rovného 
přístupu ve společenském a hospodářském životě, je mimořádně důležité vštěpovat tyto 
hodnoty dětem od raného věku a konat na pracovištích a ve sdělovacích prostředcích 
informační kampaně podtrhující úlohu mužů v prosazování rovnosti, rovného rozdělení 
rodinných povinností a zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby důrazněji usilovaly o ukončení sexistických 
stereotypů šířených prostřednictvím sdělovacích prostředků, a upozorňuje na významná 
opatření uvedená ve zprávě Parlamentu o odstranění genderových stereotypů, jež byla 
přijata v roce 2013; vyzývá členské státy, a zejména regulační orgány pro sdělovací 
prostředky, aby věnovaly pozornost tomu, jak jsou ženy prezentovány, a to 
z kvantitativního i kvalitativního hlediska, ve sdělovacích prostředcích a v reklamních 
a propagačních materiálech, zejména v televizi, a aby způsobem respektujícím ženskou 
důstojnost a různé úlohy žen a jejich identitu podporovaly vyvážený, nestereotypní 
obraz žen a kladly větší důraz na jejich sociální rozvoj, ústavní práva a úlohu 
v občanské společnosti, institucích a pracovním světě, ve snaze zamezit šíření 
genderových stereotypů a potlačit jakékoli sklony k přílišné sexualizaci velmi mladých 
dívek;  

23. trvá na tom, že je nutné zdvojnásobit na evropské úrovni úsilí o zvýšení zastoupení žen 
v politické oblasti a v evropských institucích, včetně Evropského parlamentu; trvá na 
tom, že je zapotřebí povzbuzovat i zapojení žen na vnitrostátní, regionální a komunální 
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úrovni; zdůrazňuje, že zásadní roli v tomto ohledu hrají politické strany; zdůrazňuje, že 
vyvážené zastoupení žen a mužů v politice je jedním z demokratických pilířů našeho 
politického systému a že je naprosto nezbytné pro dosažení demokratického zastoupení 
občanů EU; poznamenává, že výše uvedený princip má přímý a nepřímý vliv na účast 
žen ve volbách; vyzývá členské státy a vnitrostátní politické strany, aby při sestavování 
svých kandidátních listin a jmenování kandidátů do vrcholných administrativních pozic 
institucí braly v úvahu genderové hledisko;  

24. zdůrazňuje zvláštní význam rovnosti žen a mužů při rozhodování, jelikož, jak bylo 
uznáno, větší počet žen ve vrcholných pozicích podniků zajišťuje silnou organizační a 
finanční výkonnost těchto firem a kvalitnější rozhodování, zatímco lepší zastoupení žen 
ve vrcholných politických funkcích je zásadním předpokladem fungování demokratické 
společnosti;  

25. připomíná, že evropské volby 2014, po nichž budou následovat jmenování příští 
Komise a nominace na další vrcholné pozice v EU, jsou příležitostí k posunu směrem 
k paritní demokracii na úrovni EU a k tomu, aby se EU stala vzorovým příkladem v této 
oblasti; 

26. zdůrazňuje, že podle statistik Komise zaujímají ženy v současné době 15,8 % pozic 
v představenstvech největších společností kotovaných na burze a že pokrok ve 
zlepšování této situace je pomalý – ročně se počet žen mezi vrcholnými vedoucími 
pracovníky těchto společností zvýší o pouhých 0,6 %; poznamenává, že v 97 % 
případech stojí včele představenstev firem muži; vyzývá proto Komisi a členské státy 
k přijetí opatření na podporu lepší vyváženosti v zastoupení žen a mužů ve vedoucích 
pozicích společností a k jejich urychlenému provedení s cílem přispět k lepším 
obchodním výsledkům, větší konkurenceschopnosti a hospodářským ziskům pro EU; 
vítá návrh směrnice Komise na zvýšení zastoupení žen v nevýkonných správních radách 
kotovaných společností, podle nějž by měl být minimální cíl 40% zastoupení žen splněn 
do roku 2020; vyzývá Komisi, aby používala informační kampaně na prosazování 
většího zastoupení žen v rozhodovacích orgánech malých a středních podniků; naléhavě 
vyzývá Radu, aby s Parlamentem zahájila jednání v návaznosti na jeho první čtení 
tohoto dokumentu, aby bylo možné dosáhnout dohody mezi všemi orgány EU do konce 
sedmého volebního období;  

27. zdůrazňuje skutečnost, že přestože sexuální a reprodukční zdraví a související práva 
spadají do působnosti členských států, které tato práva zohledňují při vytváření a 
uplatňování svých politik v oblasti zdravotnictví a vzdělávání, EU může být nápomocna 
tím, že přispěje k prosazování osvědčených postupů mezi členskými státy;  

28. poukazuje na to, že má-li být dosaženo rovnosti žen a mužů, ať už na trhu práce či 
v rodinném životě, je nutno zaručit rovný přístup ke zdravotní péči, a to i v oblasti 
sexuálního zdraví, která se neomezuje na těhotenství; upozorňuje členské státy, že je 
třeba vyvíjet úsilí na poli prevence pohlavně přenosných chorob a prevenčních metod 
a zaměřit se na prevenci a výzkum s cílem zvýšit úspěšnost při včasné diagnostice 
onemocnění, např. pokud jde o rakovinná onemocnění žen (rakovina prsu, děložního 
hrdla a vaječníků) prostřednictvím pravidelných (gynekologických) kontrol; 

29. zaznamenává, že feminizace chudoby by mohla vést k nárůstu obchodování se ženami, 



 

AM\1022036CS.doc  PE529.627v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

sexuálnímu zneužívání a nucené prostituci a zvyšovat finanční závislost žen, včetně 
těch, které se staly oběťmi domácího násilí;  

30. zdůrazňuje skutečnost, že proti násilí páchanému na ženách je důležité bojovat v zájmu 
dosažení rovnosti mužů a žen; vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby v této oblasti 
přijaly společná opatření a aby přednostně učinily další kroky, které posílí politiky 
a opatření na ochranu ženské důstojnosti a zakročí proti násilí páchanému na ženách; 
vítá úsilí, které je na úrovni Společenství i členských států vyvíjeno v boji proti násilí 
páchanému na ženách, mužích a dětech, např. pokud jde o směrnici o předcházení 
obchodování s lidmi a boji proti němu a legislativní balíček pro posílení práv obětí 
v EU, avšak zdůrazňuje, že tento jev zůstává nadále jedním z hlavních nevyřešených 
problémů; vyzývá Komisi, aby rok 2016 vyhlásila Evropským rokem ukončení násilí 
páchaného na ženách a předložila s tím související celoevropskou strategii a akční plán 
pro zastavení násilí páchaného na ženách zavedením opatření na prosazování a podporu 
kroků členských států v oblasti prevence násilí páchaného na ženách, jakož i opatření 
týkající se informačních kampaní, shromažďování údajů a poskytování finančních 
prostředků nevládním organizacím, jak bylo uvedeno v závěrech Rady z března 2010; 
vybízí členské státy, aby v co nejkratší lhůtě ratifikovaly Istanbulskou úmluvu Rady 
Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách, a vyzývá Komisi, aby podpořila 
ratifikace jednotlivými státy a zahájila postup přistoupení EU k této úmluvě poté, co 
posoudí důsledky a přidanou hodnotu takového přistoupení;  

31. zdůrazňuje, že v dubnu 2013 pouze šest členských států oznámilo úplné provedení 
směrnice EU o obchodování s lidmi ve svých vnitrostátních předpisech, přičemž lhůta 
k jejímu provedení uplynula dne 6. dubna 2013;  

32. se znepokojením konstatuje, že – podle údajů z přezkumu provádění pekingské akční 
platformy v členských státech EU: Násilí páchané na ženách, podpora obětím (2012) 
zveřejněného Evropským institutem pro rovnost žen a mužů – jsou odborná příprava 
a udržitelnost financování veřejných služeb, sdružení a nevládních organizací 
poskytujících služby ženám, na nichž je pácháno domácí násilí, ovlivněny důsledky 
hospodářské krize; znovu připomíná, že v členských státech existují zásadní nerovnosti, 
pokud jde o přístup k podpůrným službám;  

33. upozorňuje na význam systematické odborné přípravy kvalifikovaných pracovníků, 
kteří pečují o ženy, jež byly vystaveny fyzickému, sexuálnímu nebo psychickému násilí; 
tato odborná příprava je zásadní pro poskytovatele prvotní a druhotné péče, mezi něž 
patří tísňové sociální služby, lékařské a policejní služby a služby civilní ochrany;  

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

 

Or. en 

 
 


