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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke strategii EU pro rovnost žen a mužů
(2019/2169(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 6 a 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

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

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

– 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 
osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU8,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové 
vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností 
kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (směrnice o ženách v řídicích a 
dozorčích orgánech), který Komise předložila dne 14. března 2012 (COM(2012)0614),

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 

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.
8 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
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násilí (Istanbulská úmluva),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2016 o uzavření, jménem 
Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího 
násilí, který předložila Komise (COM(2016)0109),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 6. března 2019 s názvem 
„Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2019“ (SWD(2019)0101),

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o přistoupení EU k Istanbulské 
úmluvě a dalších opatřeních pro boj proti násilí na základě pohlaví9,

– s ohledem na index rovnosti žen a mužů za rok 2019 Evropského institutu pro rovnost 
žen a mužů (EIGE), zveřejněný dne 15. října 2019,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. února 2019 o odmítavých reakcích vůči ženským 
právům a rovnosti žen a mužů v EU10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o rovnosti žen a mužů a daňových 
politikách v EU11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2018 o rovnosti žen a mužů v obchodních 
dohodách EU12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o posílení hospodářského postavení žen 
v soukromém a veřejném sektoru v EU13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2017 o potřebě vypracovat strategii 
Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto 
rozdílu14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2017 o rovnosti žen a mužů v Evropské 
unii v letech 2014–201515,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o podpoře rovnosti žen a mužů 
v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a mužů a 
spravedlnosti v oblasti klimatu17,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování 

9 Přijaté texty, P9_TA(2019)0080.
10 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.
11 Přijaté texty, P8_TA(2019)0014.
12 Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 9.
13 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 6.
14 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 60.
15 Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 49.
16 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 99.
17 Úř. věst. C 458, 19.12.2018, s. 34.
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postavení žen v digitálním věku18,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2015 o strategii EU pro rovnost žen a mužů 
pro období po roce 201519,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2019 o ekonomikách založených na 
genderové rovnosti v EU: další postup,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, a zejména na jeho články 2 a 9,

– s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů a na společný pracovní dokument 
útvarů nazvaný „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek 
a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)“ (SWD(2015)0182),

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu a na deklarace přijaté v rámci 
summitů OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20,

– s ohledem na průzkum Agentury pro základní práva (FRA) nazvaný „Násilí páchané na 
ženách: průzkum v celé EU“, zveřejněný v roce 2014,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2020 nazvané „Unie rovnosti: strategie 
pro rovnost žen a mužů 2020–2025“ (COM(2020)0152),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení je určujícím základním právem uznaným 
ve Smlouvách Evropské unie a v Listině základních práv;

B. vzhledem k tomu, že nerovnosti jsou udržovány při životě strukturami a stereotypy, 
které se vyskytují všude ve světě, a že pokud se tyto struktury a stereotypy podaří 
překonat, podpoří to rovnost žen a mužů; vzhledem k tomu, že v zájmu podpory 
demokratických hodnot, základních práv a zejména práv žen je zapotřebí silné hnutí za 
práva žen, a vzhledem k tomu, že hrozby pro práva žen jsou také hrozbami pro 
demokracii;

C. vzhledem k tomu, že EU přijala důležité právní předpisy a dala klíčové impulsy 
k dosažení rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že toto úsilí se v posledních letech 
zpomalilo a naopak vzkvétala hnutí, která se staví proti politikám rovnosti žen a mužů a 
právům žen; vzhledem k tomu, že se tato hnutí pokoušejí ovlivňovat vnitrostátní i 
evropské politiky;

D. vzhledem k tomu, že násilí vůči ženám ve všech svých formách představuje porušení 
lidských práv a jednu z největších překážek dosažení rovnosti žen a mužů; vzhledem 
k tomu, že předpokladem rovnosti je život bez násilí; vzhledem k tomu, že 

18 Úř. věst. C 66, 21.2.2018, s. 44.
19 Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 2.
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dezinformační kampaně týkající se genderové rovnosti se zaměřují také na otázku násilí 
vůči ženám, jak bylo patrné v souvislosti s Istanbulskou úmluvou;

E. vzhledem k tomu, že tradiční genderové role a stereotypy stále ovlivňují rozdělení práce 
v domácnosti, ve vzdělávání, na pracovištích i ve společnosti; vzhledem k tomu, že 
neplacená pečovatelská práce, kterou většinou vykonávají ženy, zvyšuje rozdíly 
v odměňování a důchodech žen a mužů; vzhledem k tomu, že opatření v oblasti 
slaďování pracovního a soukromého života, jako je směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem, představují důležité první kroky správným směrem, 
ale je třeba je doplnit dalšími opatřeními, která by zapojila více mužů do neplacené 
práce a podpořila model založený na „stejných příjmech a stejné odpovědnosti za péči“;

F. vzhledem k tomu, že účast žen na trhu práce nezaručuje jejich rovnocenný podíl na 
rozhodování, což omezuje jejich potenciál měnit ekonomické, politické, sociální a 
kulturní struktury;

G. vzhledem k tomu, že chudoba v Evropě nepřiměřeně dopadá právě na ženy, zejména na 
matky samoživitelky, ženy se zdravotním postižením a starší ženy, migrantky a ženy 
patřící k etnickým menšinám;

H. vzhledem k tomu, že dopad změny klimatu je u žen jiný, protože ženy jsou z různých 
důvodů zranitelnější a čelí většímu riziku a zátěži; vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů a zapojení žen do rozhodování je předpokladem pro udržitelný rozvoj a účinné 
zvládání klimatických výzev,  vzhledem k tomu, že všechna klimatická opatření musí 
zahrnovat genderové hledisko i hledisko intersekcionální (možné diskriminace z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám);

I. vzhledem k tomu, že zásadními předpoklady dosažení rovnosti žen a mužů je přístup ke 
komplexním informacím odpovídajícím věku a k sexuální a vztahové výchově, jakož i 
přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči;  

J. vzhledem k tomu, že index rovnosti žen a mužů za rok 2019 poukázal na přetrvávající 
nerovnosti mezi muži a ženami v digitálním odvětví; vzhledem k tomu, že je 
mimořádně důležité odstranit rozdíly v digitálních dovednostech žen a mužů a zaručit 
digitální práva žen vzhledem k tomu, že dochází k diskriminaci, která je způsobena 
diskriminačními datovými soubory, modely a algoritmy v umělé inteligenci; vzhledem 
k tomu, že programátoři umělé inteligence by měli mít povědomí o latentních 
předsudcích a stereotypech, aby se vyvarovali jejich šíření a posilování; vzhledem 
k tomu, že transformace a digitalizace trhu práce a ekonomiky může prohloubit stávající 
ekonomické rozdíly a segregaci pracovního trhu;

K. vzhledem k tomu, že základními nástroji k dosažení rovnosti žen a mužů v rámci všech 
oblastí politik EU je začleňování genderového hlediska, genderové rozpočtování a 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů;

Obecné poznámky

1. vítá přijetí sdělení Komise nazvaného „Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 
2020–2025“, jež bylo předloženo ve lhůtě prvních sto dnů mandátu nové Komise a které 
je výrazným dokladem politické angažovanosti v evropských politikách rovnosti žen a 
mužů a představuje jasný, rozhodný a ambiciózní politický rámec pro obranu proti 
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útokům na práva žen a rovnost žen a mužů; zdůrazňuje důležitost zvoleného dvojího 
přístupu, který sestává z cílených opatření a důsledného uplatňování genderového 
mainstreamingu a intersekcionality jakožto průřezových zásad, a vítá silné propojení 
mezi oblastmi práce a odstraněním stereotypů, genderových předsudků a diskriminace;

2. vítá, že bylo oznámeno vytvoření několika doplňkových strategií, a požaduje strategický 
rámec, který by je vzájemně propojil, a přijetí intersekcionálního přístupu ve všech 
těchto strategiích;

3. lituje, že tato strategie zůstává nekonkrétní v otázce časových rámců několika velmi 
vítaných opatření; žádá proto Komisi, aby stanovila konkrétní časové rámce a dodatečná 
cílená opatření, jakož i pokyny k tomu, jak účinně provádět intersekcionální přístup;

Boj proti násilí vůči ženám

4. podporuje záměr Komise nadále prosazovat ratifikaci Istanbulské úmluvy v rámci celé 
EU; vyzdvihuje v této souvislosti potřebu specifických opatření, která by řešila stávající 
rozdíly mezi členskými státy; poukazuje však na skutečnost, že již selhalo několik 
pokusů váhající členské státy přesvědčit; vřele proto vítá záměr Komise navrhnout 
v roce 2021 opatření pro dosažení cílů Istanbulské úmluvy, pokud by přistoupení EU 
k této úmluvě zůstalo zablokováno; požaduje přípravné akce pro zahájení dodatečných 
právně závazných opatření s cílem vymýtit násilí vůči ženám; velmi vítá plánované 
rozšíření definic oblastí mimořádně závažné trestné činnosti podle čl. 83 odst. 1 SFEU, 
ale požaduje, aby zahrnovala i všechny formy násilí na základě pohlaví, aby byl přijat 
proaktivní přístup a položen základ pro směrnici EU o této otázce;

5. vítá plán na předložení dodatečného doporučení o prevenci škodlivých praktik a na 
zprovoznění sítě EU pro předcházení násilí na základě pohlaví a domácímu násilí; 
požaduje používání definic a cílů Istanbulské úmluvy a soustavné zapojení organizací 
pro práva žen a občanské společnosti;

6. poukazuje na rozsah a dopad násilí a obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že ochrana 
chybí zejména v případě neformálních pečovatelů a pečovatelek a pracovníků a 
pracovnic v domácnostech a v zemědělství, a vyzývá proto členské státy, aby přijaly 
úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 190 a 189 s cílem posílit práva 
pracovníků, zejména žen, v neformální ekonomice;

7. vítá navrhovaná konkrétní opatření pro řešení problému kybernetického násilí; požaduje 
přijetí závazných legislativních opatření k boji proti těmto formám násilí a k podpoře 
členských států při rozvoji nástrojů odborné přípravy pro policejní síly, soudní systém 
a odvětví informačních a komunikačních technologií;

8. naléhavě žádá Komisi, aby předložila dlouho očekávanou strategii EU pro vymýcení 
obchodu s lidmi, a zdůrazňuje potřebu jasného zaměření na rovnost žen a mužů, protože 
nejvíce postiženy jsou ženy a dívky, které jsou předmětem obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování; trvá na tom, že je důležité do ní začlenit opatření 
a strategie ke snížení poptávky;

9. vítá oznámení nového celounijního průzkumu o výskytu a dynamice násilí na ženách;

Ženy a hospodářství
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10. podporuje revizi barcelonských cílů; požaduje finanční podporu a sdílení osvědčených 
postupů mezi členskými státy, které dosud těchto cílů nedosáhly; dále vítá vypracování 
pokynů pro členské státy, jak řešit demotivující finanční faktory ve vztahu k sociální, 
hospodářské a daňové politice;

11. vítá závazek Komise předložit do konce roku 2020 závazná opatření týkající se 
transparentnosti odměňování; poukazuje však na to že je třeba dále se zabývat otázkou 
stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci v různých profesních odvětvích; 
důrazně doporučuje zahrnout zásadu stejné odměny za rovnocennou práci pro ženy 
a muže, kterou lze definovat takto: „Práce se považuje za rovnocennou, pokud na 
základě srovnání dvou skupin pracovníků, které nebyly vytvořeny svévolným 
způsobem, a s přihlédnutím k faktorům, jako jsou pracovní podmínky, míra 
odpovědnosti svěřené pracovníkům a fyzické nebo duševní požadavky na práci, je 
provedená práce srovnatelná“; poukazuje na to, že za tímto účelem je třeba vypracovat 
genderově neutrální nástroje hodnocení pracovních míst a klasifikační kritéria;

12. naléhavě žádá Komisi, aby se zasazovala za zvýšení počtu žen v ekonomických 
rozhodovacích pozicích zdůrazněním hospodářských a společenských výhod takového 
přístupu a sdílením osvědčených postupů s cílem překonat patovou situaci, v níž se 
nachází směrnice o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech;

13. vítá podporu rovného zastoupení žen a mužů ve volených orgánech, jako je Evropský 
parlament, a zdůrazňuje, že v tomto ohledu musí sloužit jako vzor;

Digitální politiky na podporu rovnosti žen a mužů

14. vyjadřuje politování nad nedostatečným zastoupením žen v odvětví IKT a upozorňuje 
na riziko posilování tohoto stavu a reprodukce stereotypů a genderové předpojatosti 
prostřednictvím programování umělé inteligence a dalších programů; žádá, aby se 
technologie a umělá inteligence transformovaly na nástroje sloužící k vymýcení 
genderových stereotypů a umožňující dívkám a ženám studovat obory přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a IKT a setrvat na této profesní dráze;

Začleňování genderového hlediska do všech politik EU a financování politik v oblasti 
rovnosti žen a mužů

15. připomíná význam začleňování genderového hlediska jako systematického přístupu 
k dosažení rovnosti žen a mužů; vítá proto nově vytvořenou pracovní skupinu Komise 
pro rovnost; zdůrazňuje význam transparentnosti a zapojení organizací pro práva žen 
a organizací občanské společnosti; naléhavě žádá Komisi, aby přijala ustanovení, která 
stanoví pro generální ředitelství povinnost přihlížet k příspěvkům uvedené pracovní 
skupiny;

16. naléhavě žádá, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů začleněno do politik EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu, jako je Zelená dohoda, aby byla zaručena finanční 
a institucionální podpora, odborné znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a důsledná 
politická opatření na podporu rovné účasti žen v rozhodovacích orgánech a na 
vnitrostátní a místní úrovni politiky v oblasti klimatu a aby byly ženy a dívky uznávány 
a podporovány jako aktérky změn;

17. konstatuje, že daňová politika má na různé typy domácností rozdílné dopady; 
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zdůrazňuje, že zásadní význam pro dosažení daňové spravedlnosti pro ženy má 
individuální zdanění;

Boj proti odmítavým reakcím vůči rovnosti žen a mužů

18. zdůrazňuje potřebu pravidelné výměny informací mezi členskými státy a Komisí 
o genderových aspektech v oblasti zdraví včetně pokynů pro komplexní výchovu 
týkající se sexuality a vztahů, genderově citlivých reakcích na epidemie a otázkách 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vyzývá Komisi, aby do své příští strategie 
EU v oblasti zdraví zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a práva a aby podporovala 
členské státy při zajišťování vysoce kvalitního a nízkoprahového přístupu ke službám 
zdravotní péče;

19. požaduje podporu pro obránce práv žen a organizace hájící práva žen v EU a ve světě; 
požaduje průběžné monitorování situace, pokud jde o práva žen a dezinformace 
o politikách v oblasti rovnosti žen a mužů ve všech členských státech, a vytvoření 
výstražného systému, který upozorní na regresi; vyzývá Komisi, aby podporovala studie 
analyzující dopad útoků a dezinformačních kampaní na práva žen a rovnost žen a mužů, 
a vyzývá Komisi, aby analyzovala jejich hlavní příčiny a rozvíjela ověřování faktů 
a protiargumenty;

Rovnost žen a mužů prostřednictvím vnějších vztahů

20. požaduje soudržnost a vzájemné posílení vnitřních a vnějších politik EU, pokud jde 
o zásadu začleňování genderového hlediska a zásadu rovnosti žen a mužů, boj proti 
genderovým stereotypům a normám i proti škodlivým praktikám a diskriminačním 
zákonům prostřednictvím vnějších vztahů;

21. vítá závazek Komise zajistit začlenění zvláštní kapitoly o obchodu a rovnosti žen 
a mužů do aktualizované dohody o přidružení s Chile a prosazovat a podporovat 
začlenění takových kapitol do všech dalších obchodních a investičních dohod EU;

°

° °

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V letošním roce u příležitosti 25. výročí přijetí cílů stanovených v Pekingské akční platformě 
budou na celém světě provedena různá hodnocení, aby bylo možné určit míru pokroku při 
dosahování rovnosti žen a mužů. Tato hodnocení opět jasně ukáží, že skutečná rovnost žen 
a mužů, která se dotýká všech oblastí života, postupuje pouze malými krůčky a že nerovností 
mezi muži a ženami stále přetrvávají bez ohledu na naše úsilí.

Násilí páchané na ženách a dokonce vraždění žen jsou každodenní realitou, v důsledku 
výrazné segregace ve vzdělávání a na trhu práce stále není zajištěna ekonomická nezávislost 
žen, nerovnost v odměňování a neplacená péče o rodinu leží především na bedrech žen. 
Kromě toho jsou ženy nadále vylučovány z rozhodovacích pozic. Pozice v politice, 
hospodářství a kultuře, které by mohly přispět k posunu a které nabízejí možnost změnit tyto 
(strukturální) nerovnosti, nejsou mezi obě pohlaví rozděleny rovnoměrně.

Tyto domněnky potvrzuje i index rovnosti žen a mužů v EU, vypracovaný Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů, v němž EU dosahuje v průměru 67,4 bodů z možných 100, 
což ukazuje, že EU ušla jen o něco více než polovinu cesty k úplné rovnosti.

Dosažení rovnosti žen a mužů brání opatření a dopady hospodářské krize a nedostatek 
politické vůle stanovit si tento cíl jako prioritu, a to navzdory nadějným vyhlídkám 
v posledním desetiletí. Dnes musí čelit záměrným útokům a odmítavým reakcím v řadě 
členských států, které místo postupu vpřed hájí status quo. Zásluhou silných hnutí občanů 
v některých členských státech nemohla být v řadě zemí přijata obávaná regresivní opatření 
(alespoň na papíře) a nebylo možné umlčet volání po úplné rovnosti a dalších opatřeních, což 
by mělo platit i pro naši politickou vůli. Nicméně nerovnost mezi ženami a muži a strukturální 
diskriminace jsou i nadále umocňovány různými společenskými výzvami, jak se nedávno 
ukázalo během krize v souvislosti s pandemií Covid-19. Zatímco práce žen v příslušných 
odvětvích, jako je zdravotnictví a zásobování potravinami, je nezbytná pro fungování 
společnosti, potřebný přístup žen k službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 
a podpůrným strukturám, jako jsou linky pomoci a azylové domy v případě násilí, je 
v současnosti spíše omezen.

Tento trend musíme nyní zastavit a vytvořit společný a ambiciózní rámec pro příštích pět let, 
abychom vytvořili účinná a soudržná opatření pro řešení všech forem diskriminace žen 
a mužů. Musíme udělat vše pro to, abychom ukončili diskriminaci na základě etnicity, 
sexuální orientace, genderové identity, zdravotního postižení, náboženského vyznání, třídy, 
národnosti nebo věku. V případě rovnosti žen a mužů, ale také v jakékoli jiné evropské 
politice, je tedy zapotřebí meziodvětvový přístup.

Zpravodajka dále zastává názor, že cílů, které si EU stanovila v oblasti hospodářství, 
sociálních věcí a zaměstnanosti, nelze dosáhnout, dokud nebude plně dosaženo rovnosti žen 
a mužů. Rovnost je proto třeba chápat jako strategicky významný a univerzální cíl. Činnost 
orgánů EU a členských států tak musí důsledně zahrnovat zásady začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů, posouzení dopadu na rovnost žen a mužů a sestavování rozpočtu 
s ohledem na rovnost žen a mužů.

Návrh nové strategie EU pro rovnost žen a mužů, který předložila Komise během prvních 
100 dnů svého funkčního období, lze považovat za jasný politický signál na podporu 



PR\1202772CS.docx 11/11 PE650.408v01-00

CS

veškerého úsilí o dosažení rovnosti žen a mužů. Návrh obsahuje společné cíle a nezbytná 
opatření v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů v EU, jejichž účelem je odstranit násilí na 
základě pohlaví a stereotypy, zajistit rovnou účast a příležitosti na trhu práce, včetně 
transparentnosti odměňování, aby se stejná odměna za rovnocennou práci stala realitou, 
a konečně dosáhnout genderové vyváženosti v rozhodovacích funkcích. Dále rozvíjí 
myšlenku rovnocenných povinností v oblasti péče i rovnocenných příjmů a navrhuje opatření, 
která ženám a mužům umožní rovnoměrně sdílet placenou a neplacenou práci.

Zpravodajka vítá zejména odhodlání bojovat proti genderovým předsudkům a stereotypům, 
které jsou jedním z hlavních důvodů diskriminace, a důsledné využívání meziodvětvového 
přístupu, při němž se úsilí soustřeďuje na ženy a muže v celé jejich rozmanitosti, což je velmi 
potřebný přístup, který může přinést skutečný posun pro všechny ženy a muže v EU.

Jelikož byla strategie Komise navržena tak, aby ji bylo možné průběžně měnit, bude 
Evropský parlament strategii neustále sledovat a navrhovat další kroky a opatření. Tato 
zpráva je první z řady několika dalších zpráv. Jsou v ní vyzdvižena plánovaná pozitivní 
opatření, ale rovněž zdůrazněny další cíle, kroky a opatření, jež jsou zapotřebí k navržení 
komplexní a soudržné tvorby politiky na úrovni EU, aby bylo konečně dosaženo genderově 
spravedlivosti v EU a ve světě.


