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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný 

výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na směrnici 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení; 

– s ohledem na 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 ohledem na směrnici 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; 

– s ohledem na směrnici 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, 

– s ohledem na směrnici 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, 

– s ohledem na směrnici 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování 

s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí; 

– s ohledem na směrnici 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011, kterou se zavádí evropský 

ochranný příkaz na ochranu osoby „před trestným činem jiné osoby, jenž může ohrozit 

její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo sexuální 

integritu“ a která umožňuje příslušnému orgánu v jiném členském státě pokračovat 

v ochraně této osoby na území tohoto jiného členského státu; tuto směrnici doplňuje 

nařízení (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných 

opatření v občanských věcech, které zajišťuje uznávání ochranných opatření 

přijímaných v občanských věcech v celé EU; 

– s ohledem na směrnici 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/SVV, 

A. vzhledem k tomu, že podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) je Unie založena 

na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu 

a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto 

hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů; 

vzhledem k tomu, že podle článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 

usiluje Unie při všech svých činnostech o odstranění nerovností a podporuje rovné 

zacházení pro muže a ženy; 
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B. vzhledem k tomu, že podle článku 2 SEU a článku 21 Listiny základních práv Evropské 

unie je rovnost žen a mužů jednou ze základních hodnot, na nichž je EU založena, a že 

ve všech jejích činnostech je cílem Unie boj proti všem formám diskriminace, 

odstranění nerovností a podpora rovných příležitostí a rovného zacházení; 

C. vzhledem k tomu, že v článku 157 SFEU se povolují a v článku 19 SFEU se umožňují 

právní předpisy, jejichž cílem je bojovat proti všem formám diskriminace, včetně 

diskriminace na základě pohlaví; 

D. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy se v prohlášení č. 19 připojeném 

k závěrečnému aktu z mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, 

zavázaly k „boji proti veškerým formám domácího násilí [...], k předcházení těmto 

trestným činům a jejich trestání, jakož i k podpoře a ochraně obětí“; 

E. vzhledem k tomu, že na základě článků 79 a 83 SFEU byly přijaty právní předpisy EU 

proti obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi; vzhledem k tomu, že z programu 

Práva, rovnost a občanství jsou financována mimo jiné opatření, která přispívají 

k vymýcení násilí na ženách; 

F. vzhledem k tomu, že směrnice EU zaměřené zejména na rovnost žen a mužů se v řadě 

členských států řádně neprovádějí a nechávají osoby odlišných pohlaví bez ochrany 

před diskriminací v oblasti přístupu k zaměstnání a přístupu ke zboží a službám; 

G. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě pohlaví se prolíná s jinými druhy 

diskriminace, jako je například diskriminace na základě rasy a etnického původu, 

náboženství, zdravotního postižení, zdravotního stavu, genderové identity, sexuální 

orientace, věku nebo sociálně-ekonomických podmínek; 

H. vzhledem k tomu, že 33 % žen v EU zažilo fyzické nebo sexuální násilí a 55 % žen bylo 

sexuálně obtěžováno, z toho 32 % na pracovišti; vzhledem k tomu, že ženy jsou zvláště 

ohroženy sexuálním a fyzickým násilím, násilím na internetu, kybernetickou šikanou 

a pronásledováním; vzhledem k tomu, že více než polovina ženských obětí vražd je 

zavražděna svým partnerem nebo příbuzným; vzhledem k tomu, že násilí páchané na 

ženách je jedním z nejrozšířenějších porušování lidských práv na světě, bez ohledu na 

věk, národnost, náboženské vyznání, vzdělání nebo finanční a sociální postavení, 

a představuje tak hlavní překážku rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že počet 

vražd žen kvůli příslušnosti k jejich pohlaví (femicida) v členských státech neklesá; 

I. vzhledem k tomu, že průzkum EU o LGBT osobách ukázal, že lesbické, bisexuální 

a transgender ženy čelí velkému riziku diskriminace na základě své sexuální orientace 

nebo genderové identity; vzhledem k tomu, že 23 % lesbických žen a 35 % transgender 

osob bylo za posledních pět let nejméně jednou fyzicky/sexuálně napadeno nebo jim 

bylo vyhrožováno násilím, a to v domácím prostředí či jinde (na ulici, ve veřejné 

dopravě, na pracovišti atd.); 

J. vzhledem k tomu, že pokud jde o uplatňování a prosazování práva EU v oblasti rovnosti 

žen a mužů v členských státech, byly zjištěny konkrétní problémy související 

s prováděním a uplatňováním příslušných směrnic, jako jsou podstatné nedostatky 

právních předpisů a jejich nedůsledné uplatňování vnitrostátními soudy; 
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K. vzhledem k tomu, že instituce a mechanismy pro rovnost žen a mužů hrají často ve 

vnitrostátních vládních strukturách okrajovou roli, jsou rozděleny mezi různé oblasti 

politik, brzděny složitými mandáty, nemají k dispozici dostatek zaměstnanců, odborné 

přípravy, údajů a potřebných zdrojů a ze strany politického vedení se jim nedostává 

dostatečné podpory; 

L. vzhledem k tomu, že podle srovnávací analýzy Evropské sítě právních expertů v oblasti 

rovnosti žen a mužů a nediskriminace zveřejněné v roce 2017, která se týkala 

evropských právních předpisů o nediskriminaci, ve velké většině zemí stále přetrvávají 

vážné obavy ohledně vnímání a povědomí, protože jednotlivci často nejsou informováni 

o svých právech na ochranu před diskriminací a mechanismech ochrany; vzhledem 

k tomu, že podle této analýzy, pokud jde o prosazování směrnic EU o boji proti 

diskriminaci, vyvstaly další otázky, jako je nedostatečné (nebo příliš restriktivní) právní 

postavení organizací a sdružení, pokud jde o jejich účast v řízeních jménem nebo na 

podporu obětí diskriminace, omezující uplatňování přesunu důkazního břemene, jakož 

i řada překážek bránících účinnému přístupu ke spravedlnosti, které fungují jako 

překážka bránící občanům v plném užívání a ochraně jejich práv vyplývajících 

z ustanovení právních předpisů o nediskriminaci; 

M. vzhledem k tomu, že podle indexu rovnosti žen a mužů z roku 2017 Evropského 

institutu pro rovné postavení žen a mužů (EIGE) dochází pouze k nepatrným zlepšením, 

což jasně ukazuje, že EU je stále daleko od dosahování rovnosti žen a mužů, přičemž 

celkové hodnocení je nyní 66,2 bodů ze 100, pouze o čtyři body více než před deseti 

lety; 

N. vzhledem k tomu, že pokud jde o oblast rozhodování, výše uvedené údaje o rovnosti 

žen a mužů ukazují v posledním desetiletí zlepšení o téměř deset bodů, což představuje 

nyní 48,5 bodu, avšak tato oblast má ze všech oblastí stále nejnižší počet bodů; 

vzhledem k tomu, že tento nepříznivý údaj odráží především nerovnoměrné zastoupení 

žen a mužů v politice a poukazuje na demokratický deficit ve správě EU; 

O. vzhledem k tomu, že zpráva nadace Eurofound o rozdílech v zaměstnanosti mužů a žen 

odhaduje, že tyto rozdíly stojí EU přibližně 370 miliard EUR ročně, což odpovídá 2,8 % 

HDP EU; 

P. vzhledem k tomu, že podle průzkumu nadace Eurofound týkajícího se pracovních 

podmínek ukazuje složený ukazatel placené a neplacené pracovní doby, že při součtu 

placené a neplacené pracovní doby připadá na ženy více hodin práce; 

Q. vzhledem k tomu, že ačkoli EU usiluje o rovnost žen a mužů v rozhodovacích 

procesech, správním radám agentur EU v závažné míře schází genderová vyváženost 

a vykazují přetrvávající vzorce genderové segregace; 

R. vzhledem k tomu, že feminizace chudoby je v EU skutečností a že řádné a úplné 

uplatňování a prosazování právních předpisů EU v oblasti rovnosti lidí obecně 

a rovnosti žen a mužů by mělo jít ruku v ruce s politikami zaměřenými na velmi vysoké 

míry nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení žen, což jsou jevy, které úzce 

souvisí s rozpočtovými škrty ve veřejných službách, např. v oblasti zdravotnictví, 

vzdělávání, sociálních služeb a sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že nedostatek 

politik v oblasti rovnosti a nedostatečné provádění právních předpisů týkajících se 
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pohlaví a rovnosti nadále ohrožují ženy a zvyšují riziko chudoby a sociální 

marginalizace v důsledku jejich vyloučení z trhu práce; 

S. vzhledem k tomu, že provedení stávajících právních předpisů je klíčové pro prosazování 

rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že přestože přepracovaná směrnice 2006/54/ES 

jasně zakazuje jak přímou, tak nepřímou diskriminaci v odměňování, a ačkoli ženy 

v průměru dosahují vysokou úroveň vzdělání, rozdíly v odměňování žen a mužů činily 

v roce 2015 stále 16,3 %; 

T. vzhledem k tomu, že při monitorování uplatňování stávajících právních předpisů EU 

musí být nezbytnou součástí zásada rovnosti žen a mužů; 

U. vzhledem k tomu, že shromažďování údajů, podle možnosti členěných podle pohlaví, je 

zásadně důležité pro hodnocení dosavadního pokroku při uplatňování práva EU; 

1. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je základní zásadou EU, kterou je nutno začlenit do 

všech politik; 

2. zdůrazňuje zásadní úlohu právního státu, pokud jde o legitimitu jakékoli formy 

demokratické správy věcí veřejných; zdůrazňuje, že se jedná o základní kámen právního 

řádu Unie a jako takový je v souladu s konceptem Unie založené na zásadách právního 

státu; 

3. připomíná, že zásada rovnosti – co se týče stejné odměny za stejnou práci – je 

zakotvena v evropských Smlouvách od roku 1957 (viz článek 157 SFEU), a zdůrazňuje, 

že článek 153 SFEU umožňuje EU jednat v širší oblasti rovných příležitostí a rovného 

zacházení v otázkách práce a zaměstnanosti; 

4. poukazuje na to, že řádné provádění a uplatňování práva EU má zásadní význam pro 

uskutečňování politiky EU v souladu se zásadou rovnosti žen a mužů zakotvenou ve 

Smlouvách a pro podporu a posilování vzájemné důvěry mezi veřejnými orgány jak na 

úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni, jakož i mezi orgány a občany, přičemž rovněž 

připomíná, že základem pro dobrou spolupráci a účinné uplatňování práva EU jsou 

důvěra a právní jistota; 

5. připomíná úlohu Komise jako strážce smluv a její povinnost sledovat uplatňování práva 

EU a zdůrazňuje, že členské státy mají primární odpovědnost za zajištění jeho 

provádění a prosazování; poukazuje na to, že neprovedení, nesprávné uplatňování 

a nedostatečné prosazování stávajících právních předpisů EU, pokud jde o rovnost žen 

a mužů, má dopad na účinné fungování a důvěryhodnost Unie; 

6. připomíná členským státům a orgánům EU, že zajištění včasného a řádného uplatňování 

právních předpisů v členských státech zůstává prioritou EU; zdůrazňuje význam 

dodržování zásady svěření pravomocí, subsidiarity a proporcionality podle článku 5 

SEU, jakož i rovnosti před zákonem, v zájmu lepšího monitorování uplatňování práva 

EU; připomíná, že je důležité zvýšit povědomí o ustanoveních stávajících směrnic 

týkajících se různých aspektů zásady rovnosti žen a mužů a jejich uplatňování v praxi; 

7. vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí o včasné provedení a uplatňování právních 

předpisů a zajistily tak uplatňování rovnosti žen a mužů v praxi; 
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8. zdůrazňuje, že pokud se nezajistí, aby byly ve vnitrostátním právu včas a řádně 

provedeny stávající právní předpisy EU týkající se zásad rovných příležitostí pro muže 

a ženy, rovného přístupu k mužům a ženám v oblasti vzdělání, zaměstnání a povolání, 

stejné odměny za stejnou práci a rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží 

a službám a k jejich poskytování, jakož i stávající ustanovení týkajících se zlepšení 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a odstranění všech forem násilí 

páchaného na ženách a dívkách, budou občané a spolu s podniky v konečném důsledku 

ochuzeni o přínosy, na které mají podle práva EU nárok; 

9. zdůrazňuje, že účinné uplatňování práva EU má za důsledek posílení důvěryhodnosti 

evropských orgánů; domnívá se proto, že výroční zpráva zveřejněná Komisí, petiční 

právo a evropská občanská iniciativa jsou důležitými nástroji, které umožní 

normotvůrcům EU určit možné mezery v právních předpisech; 

10. uznává, že je důležité shromažďovat údaje, podle možnosti rozčleněné podle pohlaví, 

aby bylo vidět pokrok při prosazování práv žen; 

11. zdůrazňuje, že řízení o nesplnění povinnosti jsou cenným nástrojem, který slouží 

k zajištění správného provádění práva EU; 

12. opakuje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se Listina základních práv 

Evropské unie stala závazným souborem základních práv EU a že Listina zakazuje 

diskriminaci na jakémkoli základě, aniž by tento zákaz omezovala na nějaké konkrétní 

oblasti, a je určena orgánům, institucím a jiným subjektům EU a členským státům, 

pokud provádějí právo Unie; 

13. vyzývá členské státy, aby řešily nárůst obchodování s lidmi za účelem vykořisťování 

pracovní síly a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, které je stále 

nejrozšířenější formou obchodování s lidmi; 

14. konstatuje – a vyjadřuje za to uznání Soudnímu dvoru Evropské unie –, že široký 

výklad pojmu stejná odměna za stejnou práci, který formuloval Soudní dvůr a jeho 

rozsáhlá judikatura k příslušnému článku, rozhodně rozšířil možnosti boje proti přímé 

i nepřímé diskriminaci v odměňování na základě pohlaví a zmenšování rozdílů 

v odměňování žen a mužů, nicméně je třeba vynaložit ještě více úsilí pro to, aby se 

přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů v EU odstranily;  

15. vyjadřuje politování nad tím, že nebyly přijaty a provedeny právní předpisy EU, které 

by se náležitě zabývaly pracovními podmínkami a pracovní dobou, včetně práce 

o státních svátcích a v neděli bez přestávky a dob odpočinku; zdůrazňuje, že tento 

nedostatek jednotných právních předpisů s sebou nese obtíže při dosahování rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým životem, což má dopad zejména na ženy a jejich 

postavení na trhu práce; 

16. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že zavedení právních zásad zakazujících 

nerovnost v odměňování mužů a žen se samo o sobě neprojevilo jako dostatečné pro 

odstranění přetrvávajících rozdílů v odměňování žen a mužů; zdůrazňuje, že 

přepracovaná směrnice vyžaduje, aby členské státy zajistily, aby veškerá ustanovení 

kolektivních smluv, mzdových tarifů, dohod o mzdě a individuálních pracovních smluv, 

která jsou v rozporu se zásadou stejné odměny, byla neplatná, mohla být prohlášena za 
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neplatná nebo mohla být změněna; 

17. zdůrazňuje, že kromě stávajících nástrojů pro provádění práva EU by měly členské státy 

i Komise věnovat další pozornost alternativním nástrojům, které by umožnily 

rozsáhlejší provádění práva EU, zejména ustanovení týkajících se rovnosti z hlediska 

odměňování; zdůrazňuje proto význam kolektivních smluv pro zajištění stejné odměny, 

rodičovské dovolené a dalších práv souvisejících se zaměstnáním získaných 

kolektivním vyjednáváním; 

18. připomíná své usnesení ze dne 15. ledna 2013, v němž požaduje přijetí nařízení EU 

o evropském správním právu procesním podle článku 298 SFEU1; se zklamáním 

konstatuje, že Komise nevyhověla žádosti Parlamentu o předložení návrhu 

legislativního aktu týkajícího se správního práva procesního. 

                                                 
1 Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 17. 
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