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Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0234/2020

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro rovnost žen a mužů

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na zprávu Komise z roku 2019 o rovnosti žen a mužů v EU,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. února 2014 o pohlavním vykořisťování 
a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů1,

– s ohledem na článek 54 svého jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité chránit práva žen a mužů a současně zajistit 
respektování jejich rovnocennosti a jedinečných vlastností a zajistit, aby se vzájemně 
doplňovaly ve svých rozdílech;

B. vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení je určujícím základním právem, které je 
zakotveno ve Smlouvách EU a v Listině základních práv a je nezbytné pro další rozvoj 
zásady rovného zacházení;

C. vzhledem k tomu, že násilí vůči ženám i mužům ve všech svých formách je porušením 
lidských práv; vzhledem k tomu, že legislativní opatření a osvětové programy by 
neměly prohlubovat antagonismus mezi oběma pohlavími a místo toho by se měly 
zabývat jakýmkoli zjevným porušováním či zjevnou nerovností a usilovat o jejich 
odstranění;

D. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je jednou z nejhorších forem porušování 
základních práv a lidské důstojnosti; vzhledem k tomu, že ženy a dívky tvoří 80 % 
zaznamenaných obětí obchodování s lidmi a 95 % zaznamenaných obětí obchodování 
za účelem sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi tvoří 

1 Úř. věst. 285, 29.8.2017, s. 78.
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stále větší součást organizované trestné činnosti, představuje určitou formu otroctví 
a porušení lidských práv a týká se především žen a dětí, zejména za účelem sexuálního 
vykořisťování; vzhledem k tomu, že trh s prostitucí a pornografický průmysl 
napomáhají obchodování se ženami a dětmi a vyostřují násilí páchané vůči nim; 
vzhledem k tomu, že členské státy musí své sociální a ekonomické politiky navrhovat 
tak, aby pomohly zranitelným ženám a dívkám opustit prostituci, mimo jiné zavedením 
zvláštních sociálních a ekonomických politik, které je mají podpořit;

E. vzhledem k tomu, že chudoba a sociální vyloučení mají strukturální příčiny, které je 
třeba vymýtit a jejichž vývoj je třeba zvrátit, zejména prostřednictvím politik 
zaměstnanosti, bydlení, mobility, podnikání a přístupu k veřejným službám; vzhledem 
k tomu, že prostituce a obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, za účelem 
sexuálního vykořisťování je určitou formou otroctví a představuje přímý útok na 
přirozenou lidskou důstojnost; vzhledem k tomu, že v důsledku nárůstu organizované 
trestné činnosti a její ziskovosti obchodování s lidmi na celém světě roste; 

F. vzhledem k tomu, že psychické nebo sexuální obtěžování žen a mužů na pracovišti 
i doma je třeba jednoznačně odsoudit;

G. vzhledem k tomu, že ženy by měly mít právo rozhodnout se, že se budou věnovat své 
úloze matky, neboť to má zásadní význam pro příští generaci; vzhledem k tomu, že 
pokles počtu obyvatel, s nímž se potýkají všechny členské státy, vyvolává značné 
znepokojení a motivuje k podpoře matek a jejich rodin; vzhledem k tomu, že těhotné 
ženy by měly mít přístup k vynikající lékařské péči, podpoře a osvětě, aby své 
těhotenství dovedly do zdárného konce; vzhledem k tomu, že míra plodnosti v celé EU 
je neudržitelně nízká, jelikož na jednu ženu připadá pouze 1,55 dítěte;

H. vzhledem k tomu, že ženy jsou úspěšné v celé řadě činností, například jako neformální 
pečovatelky, učitelky, soudkyně, lékařky a zdravotní sestry2, a že představují většinu 
vysokoškolských absolventů ve všech oborech kromě informačních technologií 
a inženýrství3;

1. vyzývá členské státy, aby zajistily spravedlivé a rovné zacházení se ženami a muži 
a odstranily diskriminaci a všechny formy násilí a přitom respektovaly rozdíly spojené 
s charakteristickými znaky pohlaví či rasy;

2. vyzývá k prosazování takové společnosti, která je založena spíše na odměňování zásluh 
než na zavádění kvót jakožto jediném nástroji k vyvážení pohlaví v profesích, 
vedoucích pozicích, soukromém životě a ve vzdělávání; uznává přirozenou doplňkovost 
mezi muži a ženami, neboť jak muži, tak ženy mají stejnou hodnotu, své schopnosti 
a doplňující se silné stránky;

3. vybízí členské státy, aby v době, kdy nebezpečně nízká porodnost v celé EU ohrožuje 
přežití našich národů, podporovaly základní jednotku rodiny prosazováním a podporou 
role matek; vybízí členské státy, aby zlepšily opatření týkající se mateřské dovolené 

2 Světová zdravotnická organizace, pracovní dokument o pracovnících ve zdravotnictví 1, Gender equity in the 
health workforce: Analysis of 104 countries (Rovnost pohlaví mezi pracovníky ve zdravotnictví: analýza 104 
zemí), březen 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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a zohlednily při tom neplacenou práci žen v domácnosti;

4. vybízí členské státy, aby se zabývaly takovými problémy, jako je vyšší počet sebevražd, 
vražd a bezdomovectví u mužů;

5. vybízí členské státy k boji proti veškeré organizované trestné činnosti, zejména proti 
obchodování s lidmi, prostituci a pornografii, při kterých jsou oběti, z nichž většinu 
tvoří ženy a děti, zneužívány a ponižovány; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prosazovaly stíhání zákazníků služeb, při nichž dochází k sexuálnímu zneužívání, 
a podporovaly a chránily jeho oběti;

6. uznává, že sexuální vykořisťování pro účely náhradního mateřství a reprodukční účely 
nebo takové účely, jako jsou nucené sňatky, prostituce a pornografie, je nepřijatelné 
a představuje porušení lidské důstojnosti a lidských práv;

7. vyzývá k respektování svrchovanosti a vnitrostátních pravomocí členských států 
v oblasti práv žen, včetně zákona o právu na potrat a sexuální výchovy, pokud 
neexistují žádná právně závazná mezinárodní práva; ostře odsuzuje všechny ideologie, 
které podporují mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucenou sterilizaci, takzvané 
násilí páchané ve jménu cti a nucené sňatky; vybízí Komisi a členské státy, aby 
stíháním všech pachatelů takových ponižujících praktik prosazovaly evropský způsob 
života; odsuzuje proto masovou migraci a z ní vyplývající pokusy o islamizaci Evropy 
jakožto ohrožení naší bezpečnosti a útok na náboženskou svobodu a práva žen;

8. zdůrazňuje skutečnost, že násilí páchané na ženách je jednou z hlavních příčin 
bezdomovectví žen; naléhavě proto vyzývá členské státy, aby přijaly nezbytná opatření 
k předcházení násilí vůči ženám, které vede k dlouhým obdobím bezdomovectví;

9. naléhavě vyzývá členské státy, aby poskytovaly podporu obětem zneužívání, zejména 
zranitelným ženám a dětem, a to zajištěním ubytování, psychologické podpory a další 
praktické pomoci;

10. žádá členské státy, aby s ohledem na prokazatelné přínosy mateřského mléka pro 
novorozence podporovaly kojení, zejména v případě předčasně narozených dětí; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly politiky prosazující výživu předčasně narozených dětí 
mateřským mlékem, a to jak kojením, tak i dárcovstvím mateřského mléka, a aby 
podporovaly přeshraniční využívání mléčných bank, a zajistily tak ženám 
v příhraničních regionech možnost využít této podpory v případě potřeby;

11. vybízí členské státy, aby pomáhaly ženám a mužům řešit jejich sociální, psychické 
a zdravotní potíže a braly přitom v potaz různorodost jejich problémů, tedy i problémy, 
s nimiž se potýkají obzvláště muži, jako je vyšší počet sebevražd, ztráta rodičovských 
práv po rozpadu manželství a vysoké procento bezdomovectví;

12. opět připomíná, že ženy musí mít přístup ke stejným pracovním pozicím jako muži 
a musí být odměňovány na základě stejných tarifů jako muži, pokud mají stejnou práci 
a stejné schopnosti;

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