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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období
(2020/2121(INI))

Evropský parlament,

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

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

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

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, a zejména na její cíl č. 5, jímž je 
dosažení genderové rovnosti a zlepšení životních podmínek žen do roku 2030,

– 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, které se týkají různých aspektů 
rovného zacházení se ženami a muži (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 Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí („Istanbulská úmluva“),

– 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 společný pracovní dokument útvarů ze dne 21. září 2015 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 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 

1 Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.
2 Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.
3 Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
6 Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 13.
7 Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.
8 Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79.
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násilí, který předložila Komise (COM(2016)0109),

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2020 o prioritách EU 
pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen 
a mužů10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. února 2019 o odmítavých reakcích vůči ženským 
právům a rovnosti žen a mužů v EU11,

– 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 pohlaví12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o pečovatelských službách v EU 
pro větší rovnost žen a mužů13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 o emancipaci žen a dívek 
prostřednictvím digitálního sektoru14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a mužů 
a spravedlnosti v oblasti klimatu15,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o posílení hospodářského postavení žen 
v soukromém a veřejném sektoru v EU16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2017 o potřebě vypracovat strategii EU pro 
odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu17,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2017 o rovnosti žen a mužů v Evropské 
unii v letech 2014–201518,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských 
oblastech19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o podpoře rovnosti žen a mužů 
v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu20,

9 Přijaté texty, P9_TA(2020)0039.
10 Přijaté texty, P9_TA(2020)0025.
11 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.
12 Přijaté texty, P9_TA(2019)0080.
13 Přijaté texty, P8_TA(2018)0464.
14 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 28.
15 Úř. věst. C 458, 19.12.2018, s. 34.
16 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 6.
17 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 60.
18 Úř. věst. C 263, 18.9.2018, s. 49.
19 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 14.
20 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 99.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2016 o situaci uprchlic a žadatelek o azyl 
v EU21,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o vnějších faktorech, které jsou 
překážkou podnikání žen v Evropě22,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o profesní dráze žen ve vědě a na 
vysokých školách a skleněném stropu, na který narážejí23,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2015 o strategii EU pro rovnost žen a mužů 
pro období po roce 201524,

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

– s ohledem na zprávu Mezinárodní organizace práce nazvanou „COVID-19 a svět práce. 
Čtvrté vydání“, zveřejněnou dne 27. května 2020,

– s ohledem na analýzu Mezinárodní organizace práce nazvanou „Dopad na odvětví, 
reakce a doporučení související s koronavirem“,

– s ohledem na zprávu OECD nazvanou „Ženy v centru boje proti koronaviru“, 
zveřejněnou v dubnu 2020,

– 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 zprávu OSN Women nazvanou „Dopad koronaviru na ženy“, zveřejněnou 
dne 9. dubna 2020,

– s ohledem na zprávu Populačního fondu OSN (UNFPA) nazvanou „Dopad pandemie 
COVID-19 na plánované rodičovství a odstranění násilí na základě pohlaví, mrzačení 
ženských pohlavních orgánů a sňatků dětí“, zveřejněnou dne 27. dubna 2020,

– s ohledem na prohlášení UNFPA nazvané „V důsledku pandemie COVID-19 se 
očekávají další miliony případů násilí, sňatků dětí, mrzačení ženských pohlavních 
orgánů a neplánovaných těhotenství“, zveřejněnou dne 28. dubna 2020,

– s ohledem na prohlášení Marceline Naudi, předsedkyně skupiny GREVIO, ze dne 
24. března 2020 o potřebě dodržovat v době pandemie standardy Istanbulské úmluvy,

– s ohledem na zprávu Společného výzkumného střediska (JRC) nazvanou „Jak 
koronavirová krize ovlivní stávající rozdíly na základě pohlaví v Evropě?“,

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

21 Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 25.
22 Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 35.
23 Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 173.
24 Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 2.
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– s ohledem na zprávu EIGE nazvanou „Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů: ne 
bez lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem“, zveřejněnou 29. května 
2019,

– s ohledem na zprávu EIGE nazvanou „Peking + 25: pátý přezkum provádění Pekingské 
akční platformy členskými státy EU“, zveřejněnou dne 5. března 2020,

– s ohledem na průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) nazvaný 
„Dlouhá cesta k rovnost LGBTI osob“, zveřejněný dne 14. května 2020,

– s ohledem na zprávu FRA nazvanou „Přetrvávající obavy: protiromské smýšlení jako 
překážka začleňování Romů“, zveřejněnou dne 5. dubna 2018,

– s ohledem na průzkum FRA nazvaný „Násilí na ženách: celounijní průzkum“, 
zveřejněný dne 5. března 2014,

– s ohledem na publikaci Evropské ženské lobby nazvanou „Rovnost mezi ženami a muži 
jako podstata reakce na koronavirus v celé Evropě“,

– s ohledem na informativní zprávu Evropské ženské lobby nazvanou „Ženy nesmějí 
platit cenu za koronavirus!“,

– s ohledem na studii profesorky Sabine Oertelt-Prigione nazvanou „Dopad pohlaví 
a genderu při pandemii COVID-19“, zveřejněnou dne 27. května 2020,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 a její důsledky mají jasné genderové hledisko;

B. vzhledem k tomu, že COVID-19 ovlivňuje různými způsoby a v různé míře různé 
skupiny ve společnosti;

C. vzhledem k tomu, že z údajů o úmrtnosti vyplývá, že muži mají vyšší míru úmrtnosti na 
koronavirus, zatímco ženy jsou více ohroženy nákazou s ohledem na svoje nepoměrně 
vyšší zastoupení mezi pracovníky v první linii;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku rušení nebo odkládání „jiných než nezbytných“ 
zdravotnických služeb docházelo k prodlevám v přístupu k rozhodující péči v případě 
akutních potíží;

E. vzhledem k tomu, že ze zpráv členských států v průběhu omezení volného pohybu 
vyplynulo, že došlo ke znepokojivému nárůstu domácího násilí;

F. vzhledem k tomu, že většina pracovníků v první linii během nynější krize jsou ženy, 
včetně 76 % pracovníků ve zdravotnictví (lékařky, zdravotní sestry, porodní asistentky, 
personál v zařízeních pobytové péče), 82 % pokladních, 93 % pracovníků péče o děti 
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a učitelů, 95 % domácích uklízeček a pomocnic a 86 % pracovníků osobní péče25 v EU;

G. vzhledem k tomu, že v mnoha základních odvětvích je práce vykonávaná ženami špatně 
placená; vzhledem k tomu, že horizontální a vertikální segregace na trhu práce v EU je 
stále významná, přičemž ženy jsou nadměrně zastoupeny v méně výdělečných 
odvětvích;

H. vzhledem k tomu, že u žen je vyšší pravděpodobnost pracovního poměru na dobu 
určitou, na částečný úvazek nebo nejistého zaměstnání (26,5 % v porovnání s 15,1 % 
mužů26), takže na ně výrazně dopadlo propouštění a nucené dovolené;

I. vzhledem k tomu, že COVID-19 odhalil dlouhodobý problém v poskytování péče v EU;

J. vzhledem k tomu, že uzavření škol a pracovišť zvýšilo pro ženy podíl neplacené práce 
v domácnosti; vzhledem k tomu, že ženy obvykle stráví každý týden o 13 hodin více 
neplacenou péči a prací v domácnosti než muži27; vzhledem k tomu, že krize COVID-19 
znamenala pro muže příležitost k většímu zapojení do povinností v oblasti péče;

K. vzhledem k tomu, že rodiče samoživitelé byli vystaveni neúměrné a extrémní zátěži;

L. vzhledem k tomu, že některé části společnosti, jako jsou starší ženy, ženy se zdravotním 
postižením, romské ženy, LGBTQI+ ženy či uprchlíci a migranti jsou obzvlášť 
zranitelné vůči viru nebo jeho důsledkům;

M. vzhledem k tomu, že COVID-19 je globální pandemie, která postihla všechny země na 
světě;

N. vzhledem k tomu, že rozpočty a přidělování prostředků musí zohledňovat různé potřeby 
a okolnosti mužů a žen;

O. vzhledem k tomu, že ženy by měly být rovněž vzaty v úvahu a hrát aktivní roli 
v procesu oživení;

P. vzhledem k tomu, že zde uvedené kroky umožní vybudovat odolnost a zajistí 
připravenost na budoucí krize;

Obecné poznámky

1. zdůrazňuje potřebu přístupu zohledňujícího rovnost žen a mužů ve vztahu ke všem 
relevantním aspektům reakce na krizi COVID-19;

2. zdůrazňuje potřebu aplikovat ponaučení z krize na budoucí tvorbu a provádění politik 
a při přípravě reakcí na všechny fáze budoucích krizí; vyzývá Komisi, aby usnadnila 
vytvoření stálé sítě pro sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti 
řešení aspektů COVID-19 s ohledem na rovnost žen a mužů;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala prevalenci viru mezi pracovníky v první 
linii, zejména ženami a zástupci etnických menšin, vzhledem k jejich nepoměrně 

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework


PE653.727v02-00 8/14 PR\1212011CS.docx

CS

vysokému zastoupení mezi pracovníky v první linii; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zareagovaly odpovídajícími kroky pro posílení jejich bezpečnosti v práci, 
včetně rámcové směrnice 89/391/EHS28 a směrnice 92/85/EHS29;

4. vyzývá členské státy a EIGE, aby pravidelně shromažďovaly údaje roztříděné podle 
pohlaví a věku ohledně onemocnění COVID-19 a socioekonomického dopadu viru; 
zdůrazňuje, že opatření za účelem obnovy se musejí opírat o údaje roztříděné podle 
pohlaví;

5. zdůrazňuje, že ženy musejí být součástí rozhodovacího procesu při přijímání 
a odvolávání opatření při krizích, stejně jako při navrhování, přijímání a provádění 
plánů na oživení, aby byly plně a odpovídajícím způsobem zohledněny jejich specifické 
potřeby a okolnosti;

6. vyzývá Komisi, aby monitorovala dezinformace nebo regresivní iniciativy v členských 
státech týkající se ženských práv a rovnosti žen a mužů během krize způsobené 
pandemií COVID-19 a v pokrizovém období, neboť se jedná o otázky demokracie 
a základních práv, a aby na ně reagovala;

Aspekty COVID-19 související se zdravím a dopad na rovnost žen a mužů

7. vyjadřuje své obavy z vysoké míry úmrtnosti mužů na COVID-19; vyzývá Světovou 
zdravotnickou organizaci (WHO) a příslušné agentury EU, aby tuto skutečnost 
přezkoumaly; vyzývá Komisi, aby pokračovala v monitorování situace s ohledem na 
pochopení dlouhodobých zdravotních dopadů viru na ženy a muže; zdůrazňuje, že 
klinický výzkum viru musí zahrnovat genderově vyvážené zastoupení za účelem 
posouzení toho, jak může virus a potenciální vakcína či léčba odlišně ovlivnit ženy 
a muže;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila přístup k základním aspektům péče o zdraví žen 
a mužů nesouvisející s COVID-19; naléhavě vyzývá členské státy, aby v těchto 
oblastech postupovaly podle pokynů WHO;

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby členské státy chránily přístup k sexuálnímu 
a reprodukčnímu zdraví a právům; zdůrazňuje význam ochrany dodavatelského řetězce 
produktů, které jsou pro sexuální a reprodukční zdraví a práva zásadní;

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve svých politických reakcích souvisejících se zdravím, 
včetně programu EU4Health a evropského plánu boje proti rakovině, zohlednila 
mimořádné okolnosti, jako je COVID-19;

11. vyzývá členské státy, aby během krize a po jejím skončení posílily iniciativy na 
podporu duševního zdraví s ohledem na stres, úzkost a osamění vyvolané zákazem 
vycházení, jakož i s ohledem na ekonomické obavy a domácí násilí, a aby zohlednily 
různý dopad na ženy a muže;

Násilí během onemocnění COVID-19

28 Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
29 Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.
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12. naléhavě vyzývá členské státy, aby analyzovaly nárůst domácího násilí v důsledku 
onemocnění COVID-19 a zohlednily ho v plánech obnovy a také pro případ budoucích 
mimořádných situací, se zvláštní pozorností věnovanou výjimkám z pravidel omezení 
volného pohybu, zachování bezpečného přístupu k azylovým domům nebo 
alternativnímu ubytování s dostatečnou kapacitou, policii a soudním službám, 
mimořádným soudům k vydávání příslušných omezujících a/nebo ochranných příkazů, 
online službám, jakož i mimořádnému financování na podporu služeb, nevládních 
organizací a organizací občanské společnosti; vyzývá členské státy, aby se podělily 
o vnitrostátní inovace v oblasti řešení domácího násilí;

13. vyzývá Komisi, aby podpořila kampaně ke zvýšení povědomí, informační kampaně 
a kampaně za účelem prosazování zájmů, které se budou zabývat domácím a genderově 
podmíněným násilím, zejména ve vztahu k nově vytvořeným preventivním opatřením 
a pružným systémům varování v naléhavých situacích, aby tak povzbudily oznamování;

14. vyzývá Radu, aby bezodkladně dokončila ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropskou unií 
na základě širokého přistoupení bez jakýchkoli omezení a aby prosazovala její ratifikaci 
všemi členskými státy;

15. vyzývá Komisi, aby přidala násilí na ženách na seznam trestných činů v EU a předložila 
návrh směrnice, která se bude zabývat genderově podmíněným násilím, aby zavedla 
pevný právní rámec, koordinovala sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy, 
podpořila sběr přesných údajů, posoudila dopad onemocnění COVID-19 na poskytování 
klíčových služeb obětem a kvůli zajištění dostatečných prostředků ke splnění 
specifického cíle programu DAPHNE a dalších souvisejících programů se zohledněním 
aktuálních potřeb;

16. vyzývá členské státy, aby zajistily poskytování účinné, dostupné a kvalitní lékařské 
a psychologické podpory pro oběti genderově podmíněného násilí, zejména v dobách 
krize, kdy by měla být taková podpora považována za nezbytnou;

COVID-19, ekonomika, oživení a dopad na rovnost žen a mužů

17. vyzývá Komisi, Parlament a Radu, aby při vytváření programů v rámci příštího 
víceletého finančního rámce (VFR) a plánu na podporu oživení Next Generation EU 
důkladně prozkoumaly potřeby žen a jejich zapojení na pracovním trhu, jakož 
i horizontální a vertikální segregaci na trhu práce;

18. zdůrazňuje, že po krizi je potřeba přezkoumat povahu a místo práce; zdůrazňuje, že 
práce z domova není náhradou péče o děti; poukazuje na to, že flexibilní pracovní doba 
podle dohody se zaměstnavateli umožňuje ženám a mužům pracovat z domova nebo 
z místních sdílených kanceláří, takže je snadnější vyvážit povinnosti v oblasti péče 
a strávit kvalitnější čas s rodinami;

19. vyzývá Komisi, aby shromažďovala údaje o poskytování různých typů péče, které 
poslouží k vypracování studie zkoumající nerovnosti v oblasti péče se zohledněním 
evropské strategie pro pečující osoby; konstatuje, že strategie musí respektovat 
pravomoci členských států, ale měla by cílit na zlepšení spolupráce a koordinace 
s výhodami pro neformální i formální pečující osoby a osoby, o které pečují; 
zdůrazňuje, že k vytvoření kvalitních, přístupných a dostupných pečovatelských služeb 
může přispět spolupráce na evropské úrovni spolu s účinným využitím fondů EU;
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20. vybízí členské státy, aby motivovaly muže k přechodu na pružné uspořádání práce, 
neboť takové uspořádání obvykle využívá neúměrně vysoký počet žen; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby plně provedly směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem, a vyzývá Komisi, aby toto provádění účinně monitorovala;

21. uznává mimořádně náročné okolnosti, jimž rodiče samoživitelé čelili během pandemie 
a v pokrizovém období v důsledku mnohočetné zátěže, včetně nepřerušovaného 
poskytování péče, obav ohledně úpravy opatrovnictví a potenciálních ekonomických 
obav a osamělosti; vyzývá Komisi a členské státy, aby přezkoumaly jejich specifickou 
situaci, včetně dodatečné zátěže, pokud jde o práci, školní docházku a poskytování péče, 
přístup k právníkům a provádění dohod o opatrovnictví;

22. zdůrazňuje, že při navrhování opatření reagujících na krizi COVID-19 se musí Komise, 
Parlament a všechny členské státy řídit zásadou stejné odměny mužů a žen za stejnou 
práci; vítá závazek Komise předložit do konce roku 2020 závazná opatření týkající se 
platové transparentnosti za účelem účinného řešení rozdílů v odměňování žen a mužů 
a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů;

23. poukazuje na pokračující nedostatečné zastoupení žen v rozhodování během krize; 
vyzývá k pokroku v oblasti směrnice o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech;

24. vítá investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII) a balíček CRII Plus na 
podporu nejexponovanějších odvětví; zdůrazňuje důležitost nástroje Komise pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE), 
který zajišťuje státní podporu pro nezaměstnané pracovníky nebo pracovníky na nucené 
dovolené; zdůrazňuje potřebu posoudit dopad těchto nástrojů na postavení žen a mužů 
na pracovním trhu EU; zdůrazňuje potřebu rekvalifikačních programů a programů na 
zvýšení kvalifikace pro ženy se zohledněním změn na pracovním trhu;

25. vyzývá Komisi, aby podpořila podnikatelky, které se snaží rozvíjet a stavět na 
dovednostech nebo zájmech získaných během období COVID-19, a zlepšila přístup 
k úvěrům, kapitálovému financování a mikrofinancování prostřednictvím programů 
a fondů EU a povědomí o nich, aby se krize stala příležitostí k pokroku prostřednictvím 
adaptace a transformace;

26. vybízí Komisi a členské státy, aby využily oživení k podpoře přítomnosti a přispění žen 
v odvětví umělé inteligence (UI), digitálním odvětví, odvětví přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a také v zelené ekonomice;

27. zdůrazňuje výzvy pro zemědělské odvětví a dodávky potravin v Evropě, jakož 
i specifické postavení žen ve venkovských oblastech; vyzývá k vytvoření tematického 
dílčího programu pro ženy ve venkovských oblastech prostřednictvím strategických 
plánů společné zemědělské politiky;

COVID-19 a meziodvětvový přístup

28. zdůrazňuje, že křížící se znevýhodnění vytvářejí dodatečné překážky pro konkrétní 
skupiny žen, a proto je třeba zajistit bezpečnost a ochranu všech osob pomocí náležitého 
zohlednění meziodvětvového přístupu;

29. zdůrazňuje, že v důsledku vyšší střední délky života a vyšší pravděpodobnosti 



PR\1212011CS.docx 11/14 PE653.727v02-00

CS

zdravotních problémů tvoří starší ženy často většinu obyvatel zařízení dlouhodobé 
péče30, která se v mnoha zemích stala ohnisky viru; vyzývá členské státy, aby 
přezkoumaly poskytování péče pro starší osoby v různých prostředích;

30. vyjadřuje politování nad tím, že mnoho žen se zdravotním postižením, které jsou při 
každodenní péči nebo podpoře závislé na jiných osobách, nemohlo mít přístup ke svým 
obvyklým podpůrným sítím nebo dodržovat omezení fyzického kontaktu; vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že budou tyto podpůrné sítě neustále dostupné 
a odpovídajícím způsobem přizpůsobené okolnostem;

31. vyzývá členské státy, aby nadále podporovaly migrující ženy a muže prostřednictvím 
přístupu k nezbytné zdravotní péči během krize; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
uprchlická a přijímací střediska náležitě zohledňovala potřeby žen a dívek, pokud jde 
o známé výzvy v oblasti omezení fyzického kontaktu a udržování hygieny, jakož i jejich 
zranitelnost vůči genderově podmíněnému násilí;

32. zdůrazňuje dodatečné potřeby menšinových skupin, jako jsou romské ženy, které kvůli 
nedostatečnému přístupu k základní infrastruktuře, službám a informacím čelí výzvám 
v oblasti udržování hygieny a dodržování opatření omezujících volný pohyb osob;

33. zdůrazňuje zásadní povahu podpůrných služeb pro LGBTQI+ osoby, včetně podpory 
v oblasti duševního zdraví, svépomocných skupin a podpůrných služeb pro genderově 
podmíněné násilí;

34. odsuzuje případy xenofobní a rasové diskriminace a naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby ve svých reakcích zaujaly meziodvětvový přístup;

Vnější činnost

35. zdůrazňuje, že globální povaha pandemie COVID-19 vyžaduje globální reakci; 
zdůrazňuje zranitelné postavení žen a dívek v mnoha částech světa v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, jako je například přístup ke zdravotní péči, včetně 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, zranitelnost vůči násilí, včetně mrzačení 
ženských pohlavních orgánů a sňatků dětí, postavení v zaměstnání, přístup ke vzdělání 
a extrémní chudoba a hlad; zdůrazňuje význam podpory ochránců práv žen a organizací 
pro ženská práva;

36. vítá balíček týmu Evropa předložený Komisí a vyzdvihuje potřebu přístupu 
zohledňujícího rovnost žen a mužů při přidělování těchto prostředků;

Gender a oživení 

37. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně zohlednily potřeby vyplývající z krize a jejích 
socio-ekonomických důsledků a přidělily odpovídající rozpočtové prostředky na řešení 
těchto potřeb a také na monitorování výdajů s ohledem na závazky plynoucí z evropské 
strategie pro rovnost žen a mužů; zdůrazňuje, že přípravné kroky jsou nejlepším 
způsobem, jak vybudovat odolnost vůči budoucím krizím ve všech oblastech;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pandemie COVID-19 otřásla samými základy života v Evropě i po celém světě. Rozdělila 
rodiny a přátele, narušila každodenní režim, ba dokonce ohrozila demokracie. Měla dopad na 
všechny aspekty evropského způsobu života. Všichni lidé v naší společnosti ovšem krizi 
nepociťovali stejně. Příjmová nerovnost, geografické parametry, věk a zejména pohlaví 
jednotlivě, ale i dohromady určovaly, jaký dopad na občany tato krize měla a nadále bude mít.

Gender a pohlaví byly určující nejen pro klinické aspekty pandemie COVID-19, ale také pro 
naši reakci na ni. Od naléhavých a neodkladných záležitostí, jako je domácí násilí 
a znepokojivě vysoká úmrtnost mužů, po více strukturální a zásadní otázky ohledně vnímané 
hodnoty různých rolí ve společnosti se ukázalo, že pohlaví je zásadním aspektem tohoto viru 
a související krize.

Tato zpráva se snaží prozkoumat, co se dělo od počátku krize a v bezprostřední reakci na ni, 
nicméně během nadcházejících let bude nutná hlubší analýza a zkoumání naší reakce 
v pokrizovém období.

Ačkoliv COVID-19 představuje pro naši společnost, naše ekonomiky a pro mnoho Evropanů 
i osobně katastrofu a tragédii, přináší také příležitost ke změně, a to jak z hlediska našeho 
vnímání, tak fungování evropského způsobu života. Všechny změny se ovšem musejí opírat 
o přístup založený na právech, jehož cílem bude zachovat a posílit práva žen, včetně jejich 
ekonomické nezávislosti, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv.

Pokud jde o virus jako takový, jsou naše znalosti dosud velmi malé, zejména pokud jde 
o různé dopady na ženy a muže. Z oficiálních statistik je například v tuto chvíli zřejmé, že na 
virus umírá více mužů, ale není dosud jasné, proč tomu tak je. Přesto je u žen vyšší 
pravděpodobnost nákazy vzhledem k tomu, že představují většinu pracovníků v první linii, 
jako jsou pracovníci ve zdravotnictví, úklidoví pracovníci, pokladní v supermarketech 
a poskytovatelé péče. Obě tyto okolnosti bude třeba prozkoumat a zohlednit také rozdíly 
v chování související s pohlavím. Kromě toho musejí budoucí klinické testy a výzkum 
zohlednit rozdíly v pohlaví a genderu a také vzít plně v úvahu komorbidity a citlivost vůči 
nim.

Kromě řešení viru musí být bezprostřední hlavní politickou prioritou řešení domácího 
a genderově podmíněného násilí. Už nesmí být přijatelné, aby ženy umíraly doma rukou 
intimního partnera nebo příbuzného. EU a členské státy musejí úzce spolupracovat a přijmout 
opatření, zejména naléhavě ratifikovat Istanbulskou úmluvu, prosazovat směrnici o řešení 
genderově podmíněného násilí, přidat násilí na ženách na seznam evropských zločinů a sdílet 
osvědčené postupy různých států, pokud jde o nejúčinnější řešení tohoto otřesného trestného 
činu. Klíčové je, aby zůstala zachována podpora a zdroje pro úředníky a nevládní organizace 
pracující v terénu s oběťmi a přeživšími.

COVID-19 musí však také podnítit přezkoumání společnosti v širším slova smyslu, s ohledem 
na nezbytné a hodnotné základy naší společnosti. Po celou dobu krize pociťovaly dopad viru 
především ženy, neboť představují naprostou většinu pracovníků v první linii péče, ale také 
doma zajišťovaly nepoměrné množství péče a školní výuky. Otázka, jak lze vhodně vyvážit 
pracovní a rodinný život, snížit potřebu dlouhého dojíždění a dosáhnout vyváženějšího 
přístupu k pečovatelským povinnostem, to jsou jen některé aspekty těchto základů, které je 
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nyní potřeba přezkoumat. V rámci toho musíme věnovat zvláštní pozornost potřebám rodin 
jako celku a zohlednit jedinečné okolnosti rodin s jedním rodičem. Je třeba vzít v potaz 
evropskou strategii pro pečující osoby a včasné provedení a účinné uplatňování směrnice 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a důkladně prozkoumat, jak mohou 
pracovní metody zohledňovat skutečnosti rodinného života.

Při koordinování a prosazování reakce na krizi a plánů na podporu oživení ovšem rovněž 
nesmíme zapomínat na to, že ženy v žádném případě nepředstavují homogenní skupinu. Je 
třeba prosazovat různé přístupy k uspokojení potřeb různých žen a zohledňovat různé životní 
okolnosti. Je třeba nalézt vhodné reakce pro odlišné okolnosti, jimž čelí starší ženy 
v pečovatelských domech, venkovské ženy spolu s často nedostačující infrastrukturou, 
romské ženy, příslušnice komunity LGBTQI+ osob, ženy se zdravotním postižením, jejichž 
podpora mohla být v důsledku mimořádné situace odvolána, a migrující ženy, které nemají 
přístup k základní podpoře a infrastruktuře.

Místo Evropy ve světě navíc vyžaduje, aby byla Evropa na na předním místě ve všech 
aspektech reakce na tento virus, od řešení domácího násilí, zachování přístupu k sexuálnímu 
a reprodukčnímu zdraví a právům a boje proti extrémní chudobě a hladu po zajištění toho, aby 
měly ženy prospěch z oživení a nečelily v nepoměrné míře jeho důsledkům.

COVID-19 v neposlední řadě představuje významnou příležitost k podpoře žen ve snaze 
přebudovat naše ekonomiky a naše společnosti odlišným způsobem. Skutečné oživení po 
onemocnění COVID-19 může být úspěšné pouze tehdy, pokud budeme usilovat o zelenější, 
spravedlivější a genderově rovnější Evropu. Klíčové fondy na podporu oživení tudíž musejí 
začleňovat genderové hledisko, které zajistí, aby z nich ženy mohly mít plný prospěch jak ve 
vztahu k zaměstnání, tak k podnikání. Kromě toho můžeme využít tuto příležitost k tomu, 
abychom zajistili, že ženy budou lépe zastoupeny v odvětvích, kde byly tradičně zastoupeny 
nedostatečně, jako jsou digitální odvětví, umělá inteligence, IKT a STEM.

Pohlaví je v této krizi jedním z klíčových ukazatelů toho, zda se osoba z krize vzpamatuje bez 
újmy, nebo se vícero aspektů jejího života obrátí vzhůru nohama. Je naší povinností 
a odpovědností jakožto tvůrců politik a politiků zajistit, aby při reakci na COVID-19 byly 
vzaty v potaz a uspokojeny odlišné, nicméně provázané potřeby lidí obou pohlaví. Pokud nyní 
přijmeme opatření k řešení otázek, na něž upozorňuje tato zpráva, budeme lépe připraveni na 
další krizi a vybudujeme odolnější, produktivnější a spravedlivější společnost.


