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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 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 6, 8, 10, 
83, 153, 157 a čl. 168 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na směrnice EU přijaté od roku 1975, týkající se různých aspektů rovného 
zacházení pro ženy a muže (směrnice 79/7/EHS1, směrnice 86/613/EHS2, směrnice 
92/85/EHS3, směrnice 2004/113/ES4, směrnice 2006/54/ES5, směrnice 2010/18/EU6 a 
směrnice 2010/41/EU7),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 
20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících 

1 Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže 
a ženy v oblasti sociálního zabezpečení, Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.
2 Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže 
a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství, Úř. věst. L 359, 19.12. 
1986, s. 56.
3 Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, Úř. věst. 
L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 
ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 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, Úř. věst. L 204, 26.7.2006, 
s. 23.
6 Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské 
dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 
96/34/ES, Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 13.
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS, Úř. věst. L 180, 
15.7.2010, s. 1.
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osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o sexuálním a reprodukčním zdraví 
a souvisejících právech9,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, a zejména na jeho články 1, 2, 3, 6, 9, 11, 
12 a 15,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že rovnost mezi ženami a muži je jednou ze základních hodnot 
Evropské unie a horizontální zásadou, kterou by EU měla prosazovat ve všech svých 
činnostech;

B. vzhledem k tomu, že politiky genderové rovnosti jsou zásadními faktory inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího začlenění a předpokladem pro podporu prosperity, 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, jakož i inkluzivnosti a sociální soudržnosti.

C. vzhledem k tomu, že EU, která je ve veškeré své činnosti povinna prosazovat rovnost 
žen a mužů, by měla jednat tam, kde má příslušnou pravomoc v souladu se Smlouvami, 
avšak může také přispět k prosazování osvědčených postupů mezi členskými státy 
v jiných oblastech;

D. vzhledem k tomu, že i když bylo v EU do velké míry dosaženo rovnosti mezi ženami a 
muži, je stále třeba vyřešit důležité otázky, jako jsou rozdíly v odměňování a důchodech 
mezi ženami a muži, násilí na ženách, nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, zastoupení žen ve veřejném životě a vědě a rovnováha mezi rodinným a 
profesním životem;

E. vzhledem k tomu, že primární odpovědnost za zajišťování sociálního pokroku a 
hospodářského růstu, například prostřednictvím vnitrostátních strukturálních reforem a 
zdravých fiskálních politik, mají členské státy; vzhledem k tomu, že odpovědnost 
jednotlivých členských států v tomto ohledu nemohou nahradit evropské iniciativy, ani 
by o to neměly usilovat.

F. vzhledem k tomu, že EU má prostředky k tomu, aby členským státům pomohla při 
výměně osvědčených postupů s cílem podpořit ty z nich, které to potřebují, především v 
oblasti rovnosti a rozdílů v odměňování mužů a žen;

G. vzhledem k tomu, že EU přijala důležité právní předpisy a učinila zásadní pokrok v úsilí 
o dosažení rovnosti žen a mužů;

H. vzhledem k tomu, že třetina žen v EU ve věku 15 a více let zažila nějakou formu 
fyzického nebo sexuálního násilí10, polovina zažila sexuální obtěžování a desetina čelila 

8 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
9 Úř. věst. C 468, 15.12.2016, s. 66.
10 Průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2014, na úrovni EU v této oblasti nejkomplexnější, 
založený na údajích z 28 členských států.
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obtěžování na internetu;

I. vzhledem k tomu, že násilí vůči ženám ve všech svých formách (fyzické, sexuální, 
psychologické, ekonomické nebo kybernetické násilí) představuje porušení lidských 
práv a jednu z největších překážek na cestě k rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
předpokladem rovnosti je život bez násilí;

J. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi představuje jednu z nejflagrantnějších forem 
porušování základních práv a lidské důstojnosti; vzhledem k tomu, že ženy a dívky tvoří 
80 % registrovaných obětí obchodování s lidmi a 95 % registrovaných obětí 
obchodování za účelem sexuálního vykořisťování; vzhledem k tomu, že obchodování s 
lidmi tvoří 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 napomáhá obchodování 
se ženami a dětmi a zhoršuje 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 jim mají pomoci;

K. vzhledem k tomu, že prostituce, obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, za 
účelem sexuálního vykořisťování je určitou formou otroctví a je neslučitelné s lidskou 
důstojností, zejména v zemích, kde byl legalizován sexuální průmysl; vzhledem k tomu, 
že v důsledku nárůstu organizované trestné činnosti a její ziskovosti roste na celém 
světě i obchodování s lidmi;

L. vzhledem k tomu, že náhradní mateřství je moderní formou otroctví, obchodování s 
lidmi, obchodu s dětmi a obchodního vykořisťování žen, což může vést k emocionálním 
a právním otázkám, pokud jde o právo na rodičovství a opatrovnictví;

M. vzhledem k tomu, že podle odhadů žije nejméně 500 000 žen v Evropě a 200 milionů 
žen na celém světě s celoživotními fyzickými a psychickými následky mrzačení 
ženských pohlavních orgánů / ženské obřízky;

N. vzhledem k tomu, že podle OSN se téměř 35 % žen na celém světě potýká na svém 
pracovišti s psychickým nebo sexuálním obtěžováním, což má značné dopady na jejich 
osobní a profesní ambice, a že toto obtěžování snižuje sebeúctu těchto žen a oslabuje 
jejich vyjednávací pozici, když usilují o spravedlivější odměňování; vzhledem k tomu, 
že spravedlivá odměna a ekonomická nezávislost jsou nezbytným předpokladem pro to, 
aby ženy mohly opustit vztah, ve kterém dochází ke zneužívání a násilí;

O. vzhledem k tomu, že rovnosti žen a mužů lze dosáhnout pouze zaručením jejich 
rovnosti před zákonem a rovnosti příležitostí, pokud jde o přístup ke vzdělávání, 
odborné přípravě a zaměstnání;

P. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování žen a mužů jsou definovány jako rozdíly 
mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem žen a mužů, vyjádřené jako 
procentuální podíl průměrného hrubého hodinového výdělku mužů; vzhledem k tomu, 
že přibližně dvě třetiny rozdílů v odměňování žen a mužů nelze vysvětlit genderovými 
rozdíly mezi atributy zohledňovanými na trhu práce, jako jsou věk, praxe a vzdělání, 
profesní zařazení nebo pracovní doba a další sledovatelné atributy, čímž se odhaluje 
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jasný diskriminační faktor, kdy se diskriminace na základě pohlaví zároveň prolíná s 
dalšími formami diskriminace; vzhledem k tomu, že pro pochopení kombinované 
diskriminace, která ještě více prohlubuje rozdíly v odměňování žen a mužů v 
neprospěch žen s více úlohami, a pro pochopení prolínání genderu s dalšími sociálními 
faktory je zapotřebí meziodvětvový přístup;

Q. vzhledem k tomu, že neplacenou pečovatelskou a domácí práci většinou vykonávají 
ženy, což má dopad na zaměstnanost a kariérní postup a zvyšuje rozdíly v odměňování 
a důchodech žen a mužů;

R. vzhledem k tomu, že z odhadů vyplývá, že 80 % veškeré péče v celé EU poskytují 
neformální pečovatelé, jimiž jsou většinou ženy (75 %), což ukazuje na rozdíly mezi 
ženami a muži v oblasti péče, které výrazně ovlivňují rozdíly ve výši důchodů žen a 
mužů; vzhledem k tomu, že více než 50 % pečovatelů mladších 65 let kombinuje péči 
se zaměstnáním, takže složitě hledají rovnováhu mezi prací a soukromým životem; 
vzhledem k tomu, že pečovatelé mohou být v mnohých případech zaměstnáni na málo 
placených pracovních místech s nízkou kvalifikací, která mohou být přizpůsobena jejich 
harmonogramu péče, a mohou být rovněž nuceni zkrátit si pracovní dobu nebo opustit 
placenou práci; vzhledem k tomu, že 7 až 21 % neformálních pečovatelů si zkracuje 
pracovní dobu a 3 až 18 % těchto pečovatelů z trhu práce odchází;

S. vzhledem k tomu, že v různých členských státech existují nedostatky, pokud jde o 
přizpůsobování systémů péče o děti potřebám rodičů, včetně rodičů samoživitelů 
(zejména matek samoživitelek), a přetrvávají potíže při slaďování rodinného, 
soukromého a pracovního života, zejména pokud jde o ženy; vzhledem k tomu, že ženy 
starší 45 let jsou často vnímány jako nedostatečně zaměstnané a zaměstnané za mnohem 
horších podmínek než muži, zejména když se vracejí do práce po mateřské nebo 
rodičovské dovolené nebo jsou nuceny sladit práci s péčí o závislé osoby;

T. vzhledem k tomu, že ochrana mateřství je právem, které musí být plně dodržováno;

U. vzhledem k tomu, že v mnoha případech není právo na stejnou odměnu za stejnou práci 
nebo za práci stejné hodnoty zaručeno, a to ani tehdy, pokud je zakotveno v právních 
předpisech; vzhledem k tomu, že rozdíl v hodinové mzdě žen a mužů v EU činí 14,1 %, 
ačkoliv tento údaj se v jednotlivých členských státech značně liší11; vzhledem k tomu, 
že k důsledkům rozdílů v odměňování žen a mužů patří také 29,1 % rozdíl v důchodech 
žen a mužů12;

V. vzhledem k tomu, že chudoba a sociální vyloučení v Evropě nepřiměřeně dopadá právě 
na ženy, zejména na matky samoživitelky, ženy se zdravotním postižením, starší ženy a 
ženy z venkovských a odlehlých oblast; vzhledem k tomu, že 15 % domácností s dětmi 
v EU jsou domácnosti s jedním rodičem; vzhledem k tomu, že 85 % těchto domácností 
vedou matky samoživitelky a že 47 % domácností rodičů samoživitelů bylo v roce 2017 
ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, že stále častějším 

11 Viz údaje o rozdílech v odměňování žen a mužů v roce 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en.
12 Údaje o rozdílech v důchodech žen a mužů byly zveřejněny v databázi Eurostatu, viz „Rozdíly v důchodech 
žen a mužů podle věkových skupin – průzkum EU-SILC“ na 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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problémem je bezdomovectví žen;

W. vzhledem k tomu, že ženy žijící na venkově čelí celé řadě problémů, včetně nižší 
životní úrovně, omezenějších pracovních příležitostí, relativní izolace od trhů, 
omezeného přístupu k infrastruktuře, a to i k infrastruktuře venkovské, k veřejným 
službám a zdravotní péči, přístupu ke vzdělávání a k informacím o možnostech 
vzdělávání, a že jsou nedostatečně zastoupeny na fórech, na nichž se přijímají 
rozhodnutí; vzhledem k tomu, že mohou vykonávat neviditelnou práci v zemědělských 
podnicích, neboť chybí formální status pro vypomáhající manželky, což vede k 
problémům s uznáním jejich práce vnitrostátními systémy;

X. vzhledem k tomu, že v Evropské unii žije 46 milionů žen a dívek se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že toto číslo představuje téměř 60 % celkové populace 
osob se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že většina zdravotního postižení se 
získává s věkem;

Y. vzhledem k tomu, že více než polovina žen v produktivním věku se zdravotním 
postižením je ekonomicky neaktivní; vzhledem k tomu, že ve všech členských státech je 
míra silné hmotné deprivace vyšší u žen se zdravotním postižením než u žen bez 
postižení;

Z. vzhledem k tomu, že podíl mužů pracujících v digitálním odvětví je třikrát vyšší než 
podíl žen; vzhledem k tomu, že pro boj proti rozdílům v odměňování a důchodech žen a 
mužů, pro zaručení jejich ekonomické nezávislosti, ale i pro vznik nových pracovních 
příležitostí, a to i pro skupiny běžně vyloučené z trhu práce, má zásadní význam 
podpora většího zaměstnávání žen v digitálním odvětví a v jiných odvětvích 
budoucnosti; vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je nezbytné stimulovat zapojení žen 
do digitálního podnikání, do vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a do vzdělávání a zaměstnání ve sféře 
IKT; vzhledem k tomu, že pokud by se na pracovní trh v digitálním odvětví zapojilo 
více žen, mohlo by se posílit HDP evropského hospodářství o 16 miliard EUR;

1. vítá strategii Komise pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025; s obavami však 
konstatuje, že některé její části zasahují do pravomocí členských států EU;

2. zdůrazňuje, že EU a její členské státy z velké části rovnosti žen a mužů dosáhly; 
zdůrazňuje však, že v některých klíčových iniciativách je třeba dosáhnout většího 
pokroku, pokud jde o odstranění rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů, 
rovnováhu mezi rodinným a profesním životem (která byla obzvláště zasažena 
COVID-19) a zastoupení žen ve veřejném životě;

3. vyzývá členské státy, aby si pravidelně vyměňovaly osvědčené postupy týkající se 
politik v oblasti práv žen;

4. poukazuje na skutečnost, že i když všechny členské státy trestají násilí na ženách, 
statistiky jasně ukazují, že počet případů násilí v mnoha členských státech přibývá; žádá 
členské státy, aby úsilí o odstranění násilí páchaného na ženách zvýšily a zejména se 
zaměřily na sexuální násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů a nucené sňatky, 
především mladých dívek;
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5. podporuje závazek Komise bojovat proti násilí páchanému na ženách, podporovat a 
chránit oběti těchto zločinů a zajistit, aby byli jejich pachatelé pohnáni k odpovědnosti; 
vyzývá EU a členské státy, aby přijaly opatření k odstranění nejzávažnějších případů 
porušování práv žen, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené potraty, 
sterilizace a sňatky, sexuální vykořisťování, obchodování s lidmi, násilí šířené po 
internetu, pornografie zveřejňovaná z pomsty a projevy nenávisti vůči ženám na 
internetu;

6. zdůrazňuje, že je třeba chránit nezletilé dívky, ženy, které patří k menšinám nebo které 
mají zdravotní problém nebo zdravotní postižení, jako potenciální oběti a cíle různých 
forem násilí; podporuje záměr Komise předložit a financovat opatření k boji proti 
možnému zneužívání, vykořisťování a násilí vůči těmto zvláště zranitelným kategoriím;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily inkluzivní rovnost žen a dívek se 
zdravotním postižením ve všech oblastech života, poskytovaly jim ochranu před 
domácím násilím a násilím ze strany poskytovatelů pečovatelských a podpůrných 
služeb a aby za tímto účelem zahájily programy senzibilizace a budování kapacit pro 
pracovníky v oblasti zdravotní péče, sociálních služeb a pečovatelských služeb, 
vzdělávání, odborné přípravy a služeb zaměstnanosti, prosazování práva a soudnictví;

8. poukazuje na rozsah a dopad násilí a obtěžování na pracovišti a potřebu konkrétních 
opatření na úrovni EU k řešení těchto problémů a k boji proti psychickému a 
sexuálnímu obtěžování;

9. žádá členské státy, aby při přípravě svých strategií a politik v oblasti zdraví vždy 
zohledňovaly nejlepší zájmy a specifické potřeby žen; vyzývá EU, aby podporovala 
členské státy při koordinaci jejich zdravotních politik s cílem dosáhnout nejlepších 
výsledků pro ženy, zejména v rámci evropského plánu boje proti rakovině;

10. vítá navrhovaná konkrétní opatření pro řešení problému kybernetického násilí, které 
neúměrně postihuje ženy a dívky (včetně obtěžování na internetu, kybernetické šikany a 
sexistických nenávistných verbálních projevů), zejména pokud jde o aktivistky, 
političky a další veřejné činitelky účastnící se veřejného diskurzu; vítá v této souvislosti 
oznámení, že se tímto problémem bude zabývat akt o digitálních službách, který počítá 
s novým rámcem pro spolupráci s technologickými platformami a odvětvím IKT, aby 
tyto subjekty mohly tuto otázku řešit vhodnými technickými opatřeními, jako jsou 
techniky prevence a mechanismy reakce na škodlivý obsah;

11. vítá nedávno přijatou vůbec první strategii EU pro práva obětí (2020–2025), zejména v 
otázce zvláštního přístupu k psychickému násilí páchanému na ženách a dlouhodobého 
dopadu na jejich duševní zdraví; zdůrazňuje, že je třeba, aby všechny oběti měly účinný 
přístup ke spravedlnosti prostřednictvím provádění směrnice o právech obětí;

12. upozorňuje Komisi a členské státy na mimořádně dramatickou situaci dětí osiřelých v 
důsledku násilí nebo nucených žít v prostředí domácího násilí a naléhavě je vyzývá, aby 
tyto situace zohlednily při řešení problému domácího násilí;

13. naléhavě žádá Komisi, aby předložila dlouho očekávanou strategii EU pro vymýcení 
obchodu s lidmi zdůrazňuje potřebu jasného uznání skutečnosti, že nejvíce postiženy 
jsou ženy a dívky; uznává, že sexuální vykořisťování pro účely náhradního mateřství a 
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reprodukční účely nebo účely, jako jsou nucené sňatky, prostituce a pornografie, je 
nepřijatelné a představuje porušení lidské důstojnosti a lidských práv; žádá proto, aby se 
strategie důkladně zabývala situací žen provozujících prostituci a zvláštní pozornost 
věnovala vazbě mezi prostitucí a obchodováním se ženami a nezletilými v EU i ve světě 
a na stále častější využívání internetu pro účely vykořisťování; zdůrazňuje důležitou 
úlohu a činnost koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby bez dalšího odkladu jmenovala nového koordinátora, který by pozorně 
sledoval provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi ze strany členských států; 
trvá na tom, že je důležité přijmout také opatření a strategie ke snížení poptávky;

14. zejména upozorňuje na problém stereotypů a sexualizaci obrazu žen, jimiž by se měly 
zabývat všechny příslušné orgány, a to i prostřednictvím vzdělávacích programů 
členských států;

15. vyzývá k větší pozornosti a podpoře zaměřené na zařízení náhradní péče pro děti a 
azylové domy pro oběti násilí, jež byly uzavřeny nebo jejichž kapacita byla během 
pandemie COVID-19 výrazně omezena, takže ženám, mladým dívkám a dětem hrozilo, 
že budou muset strávit karanténu ve společné domácnosti s osobou, která se na nich 
dopouští násilí;

16. vítá ohlášení doporučení, které se bude vedle možných právních předpisů týkat 
prevence škodlivých praktik, za účelem boje proti mrzačení ženských pohlavních 
orgánů, nuceným sterilizacím, předčasným nuceným sňatkům a tzv. „násilí z důvodu 
zachování cti“, které postihuje zvláště děti a mladé dívky;

17. vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající investice do pečovatelských služeb a 
služeb dlouhodobé péče, a to i z dostupných finančních prostředků EU, a aby zajistily 
cenově dostupnou, přístupnou a vysoce kvalitní péči o děti, včetně předškolního 
vzdělávání, a aby zejména mladým matkám poskytly příležitost pracovat nebo studovat, 
a připomíná v této souvislosti zásadu 11 evropského pilíře sociálních práv; požaduje 
finanční podporu a sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy, které dosud 
těchto cílů nedosáhly;

18. vyzývá Komisi, aby předložila návrh evropské strategie v oblasti péče a stanovila 
minimální normy a pokyny pro kvalitu péče, a to i pokud jde o děti, starší osoby a osoby 
s dlouhodobými potřebami; vyzývá Komisi a členské státy, aby pracovaly na pružných 
pracovních ujednáních, která nejsou na újmu či na úkor mezd pracovníků, přístupu k 
sociálním a pracovním právům a dávkám a která respektují právo pracovníků na 
odpojení;

19. považuje za prioritu přijmout opatření na podporu rodiny, a to i pokud jde o 
poskytování odpovídajících a cenově dostupných zařízení péče o děti, což pozitivně 
přispěje k účasti žen na trhu práce a k jejich vyhlídkám na důchodové zabezpečení, 
jakož i k demografickému vývoji;

20. vítá závazek Komise předložit opatření a pokyny, které by mohly usnadnit proces 
odhalování nedostatků a diskriminace v témže odvětví a překlenutí rozdílů v platech 
mužů a žen; zdůrazňuje v tomto ohledu význam plné spolupráce a zapojení sociálních 
partnerů a všech zúčastněných stran v souladu s vnitrostátními postupy a zvyklostmi;
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21. zdůrazňuje, že 70 % celosvětové pracovní síly ve zdravotnictví a sociálních službách 
představují ženy, které často pobírají pouze minimální mzdu a pracují za nejistých 
pracovních podmínek, a požaduje vyrovnávání mezd a pracovních podmínek v 
odvětvích, v nichž výrazně převládají ženy, jako je péče, zdravotnictví a maloobchodní 
prodej;

22. vyzývá Komisi, aby přezkoumala směrnici 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a 
zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, s cílem zajistit, aby ženy 
v celé Evropě mohly stejnou měrou jako muži těžit z volného pohybu pracovníků13;

23. zdůrazňuje, že rovné příležitosti a vyšší účast žen na trhu práce mohou přinést více 
pracovních míst, hospodářskou prosperitu a konkurenceschopnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby stanovily pobídky pro snížení počtu nejistých pracovních 
míst a omezení nedobrovolné práce na částečný úvazek s cílem zlepšit situaci žen na 
trhu práce;

24. konstatuje, že matky samoživitelky jsou obzvláště zranitelné, protože často vydělávají 
méně než muži a po narození dítěte s větší pravděpodobností ztrácejí zaměstnání; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy na zjišťování 
praktických problémů spojených s vymáháním výživného v přeshraničních případech a 
aby vyvinula nástroje k účinnému vymáhání platebních povinností;

25. vítá, že se Komise zavázala přijmout akční plán pro provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření k boji proti tzv. skleněnému stropu, 
jako je dlouhá rodičovská dovolená, přístup ke kvalitní a cenově dostupné péči o děti a 
odstranění všech forem přímé a nepřímé diskriminace při povyšování na trhu práce;

27. vyzývá k tomu, aby ženy mohly uskutečňovat své životní plány i ve venkovských a 
periferních oblastech; upozorňuje, že k tomu je zapotřebí vybudovat nezbytnou 
infrastrukturu, vytvořit nové oblasti podnikání, usnadnit návrat žen do zaměstnání a 
podněcovat spolupráci široké škály partnerů, aby byl podpořen, usnadněn a prosazován 
přístup těchto žen na trh práce, aby byly zajištěny rovné příležitosti a aby byla zlepšena 
sociální soudržnost na vesnicích;

28. zdůrazňuje aktivní a klíčovou úlohu žen v ekonomice venkovských oblastí a vyjadřuje 
politování nad tím, že přetrvávají značné genderové rozdíly v práci v zemědělství a 
v přístupu k sociálnímu zabezpečení, vzdělávání, mateřské dovolené a starobním 
důchodům; vyzývá Komisi, členské státy a regionální a místní orgány, aby podporovaly 
projekty určené pro ženy a zaměřené především na vytváření inovačních zemědělských 
činností ve venkovských oblastech a oblastech potýkajících se s odlivem obyvatel, s 
cílem posílit jejich pozici na zemědělském trhu, což může přispět ke vzniku nových 
pracovních míst; dále vyzývá Komisi, aby určila možnosti financování v rámci druhého 
pilíře SZP s cílem zlepšit přístup žen k půdě a řešit jejich pracovní podmínky ve 

13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících 
výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 8).
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venkovských oblastech, zejména podmínky sezónních pracovnic;

29. vyjadřuje politování nad nízkým zastoupením žen v digitální ekonomice, odvětví umělé 
inteligence a IKT a v oborech STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a 
matematika) a upozorňuje na riziko, že tato skutečnost může posilovat a kopírovat 
stereotypy; upozorňuje na možné přínosy a příležitosti, ale také na možné výzvy 
spojené s digitalizací pro ženy a dívky, a vyzývá Komisi, aby zajistila přijetí 
konkrétních opatření při provádění strategie jednotného trhu za účelem řešení těchto 
otázek;

30. zdůrazňuje, že je důležité, aby starší ženy, ženy ve venkovských oblastech a ženy a 
dívky ve znevýhodněném postavení, pro něž jsou nové technologie hůře dostupné, měly 
přístup k digitálním dovednostem a mohly je rozvíjet, aby zůstaly spojeny s aktivním 
životem a mohly snáze udržovat kontakty s přáteli a příbuznými;

31. vítá závazek Komise využívat program Horizont Evropa k poskytnutí poznatků a řešení 
případných genderových předsudků v oblasti umělé inteligence; žádá však, aby byly 
veškeré možné finanční prostředky využity na podporu projektů, které motivují dívky a 
ženy ke zlepšení jejich digitálních dovedností a znalosti oborů STEM;

32. konstatuje, že v případě událostí, jako je pokračující koronavirová pandemie, roste 
význam a příležitosti pro práci na dálku a práci z domova; vyzývá Komisi, aby do 
strategie začlenila úlohu práce na dálku a práce z domova jako důležitý faktor pro 
sladění pracovního a soukromého života;

33. poukazuje na prokázané přínosy mateřského mléka pro novorozence, kvůli nimž je 
důležité propagovat kojení, zejména u předčasně narozených dětí, podporovat politiky 
zajištění výživy předčasně narozených dětí kojením a dárcovstvím mateřského mléka a 
prosazovat přeshraniční využívání mléčných bank s cílem zajistit, aby ženy v 
příhraničních regionech mohly tuto podporu v případě potřeby využít;

34. naléhavě požaduje, aby všechny obecné iniciativy v oblasti rovnosti žen a mužů 
podporované v rámci Evropské unie zahrnovaly hledisko zdravotního postižení; 
naléhavě požaduje, aby byla zaručena ochrana obětí násilí se zdravotním postižením, 
které jsou v opatrovnictví nebo v jiném režimu omezené způsobilosti k právním 
úkonům, přičemž za tímto účelem požaduje, aby měla tato skupina osob účinný přístup 
ke spravedlnosti a ke vzdělávání a byly posíleny kapacity odborníků zvláštních služeb, 
kteří jsou zapojeni do příslušných postupů (jako jsou odborníci v oblasti trestního 
soudnictví nebo zdravotnictví); naléhavě požaduje vytvoření přístupného vzdělávacího 
systému, který nebude zatížen stereotypy a dívkám a ženám se zdravotním postižením 
umožní zvolit si studijní obor a pracovní oblast podle jejích přání a nadání, aniž by je 
omezovala nepřístupnost, předsudky a stereotypy; podporuje účast žen se zdravotním 
postižením coby modelů změn;

35. v souladu s článkem 8 SFEU, který uvádí, že EU při všech svých činnostech usiluje o 
odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy, požaduje 
soudržnost a vzájemné posílení vnitřních a vnějších politik EU, se zvláštním zřetelem 
ke škodlivým praktikám a diskriminačním zákonům, a podporu žen při rovném 
využívání všech lidských práv prostřednictvím vnějších vztahů; v této souvislosti 
zdůrazňuje zejména obchodní politiky EU, rozvojovou spolupráci a politiky v oblasti 
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lidských práv; připomíná význam vzdělávání pro zlepšení postavení žen a dívek jak v 
EU, tak v partnerských zemích; zdůrazňuje, že vzdělávání je nejen právem, ale i 
klíčovým nástrojem pro boj proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům a 
těhotenství dospívajících žen a dívek; trvá na tom, že je třeba, aby vnější politika EU 
přednostně pomáhala udržet dívky ve školách a zajišťovala pokračování jejich 
vzdělávání v partnerských zemích;

36. odsuzuje používání náhradního mateřství, které znevažuje lidskou důstojnost žen, neboť 
jejich těla a reprodukční funkce jsou využívány jakožto komodita; zastává názor, že se 
využívání gestačního náhradního mateřství, které zahrnuje reprodukční vykořisťování a 
využívání lidského těla pro finanční nebo jiný zisk, zejména v případě zranitelných žen 
v rozvojových zemích, musí zakázat a bezodkladně řešit v rámci nástrojů v oblasti 
lidských práv;

37. konstatuje, že se Komise musí zabývat zvláštní situací ochrany žen před násilím v 
přijímacích zařízeních pro migraci a azyl, a žádá, aby byla v případě potřeby zajištěna 
upravená infrastruktura pro ženy a dívky a odpovídající odborná příprava pro 
zaměstnance těchto zařízení;

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

Or. en


