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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010
(2006/2132(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010 
(KOM(2006)0092)1,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/51/ES ze dne 20. prosince 2000 o programu 
týkajícím se strategie Společenství pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2001–
2005)2 a na své usnesení týkající se této problematiky3,

– s ohledem na právní nástroje OSN v oblasti lidských práv a zvláště práv žen, zejména na 
Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a další nástroje OSN týkající se 
násilí na ženách, jako jsou např. Vídeňská deklarace a akční program, jež byly přijaty 
Světovou konferencí o lidských právech, rezoluce Valného shromáždění OSN 48/104 o 
odstranění násilí na ženách ze dne 20. prosince 1993, rezoluce 58/147 o odstranění 
domácího násilí na ženách ze dne 19. února 2004, rezoluce 57/179 o boji proti trestným 
činům páchaným na ženách ve jménu rodinné cti ze dne 30. ledna 2003, rezoluce 52/86 o 
opatřeních týkajících se prevence trestných činů a trestního soudnictví s cílem vymýtit 
násilí na ženách ze dne 2. února 1998,

– s ohledem na akční platformu přijatou v průběhu 4. světové konference o ženách, která se 
konala v Pekingu dne 15. září 1995, a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. 
května 2000 o opatřeních navazujících na akční platformu přijatou v Pekingu4,

– s ohledem na závěrečnou zprávu 49. zasedání Komise pro postavení žen Valného 
shromáždění OSN z března 2005,

– s ohledem na stanovisko poradního výboru Komise pro rovné příležitosti žen a mužů 
týkající se začleňování hlediska pohlaví do rozpočtového procesu (tzv. Gender Budgeting) 
z května 2003,

– s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady na zasedání konaném v Lisabonu ve 
dnech 23. a 24. března 2000, ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001, v Barceloně 
ve dnech 15. a 16. března 2002, v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003 a v Bruselu ve 
dnech 25. a 26. března 2004,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o budoucnosti Lisabonské strategie 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. L 17, 19.1.2001, s. 22.
3 Úř. věst. C 223, 8.8.2001, s. 153.
4 Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
5 Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 258.
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z hlediska rovnosti žen a mužů1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2004 o sladění pracovního, rodinného a 
soukromého života2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. února 2004 o úpravách pracovní doby3,

– s ohledem na akční plán týkající se rovného postavení žen a mužů přijatý Britským 
společenstvím národů (Commonwealth) na období 2005–2015,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanoviska Výboru pro 
rozvoj, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2006),

A. vzhledem k toku, že Vídeňská deklarace přijatá dne 25. června 1993 Světovou konferencí 
OSN o lidských právech zdůrazňuje, že „lidská práva žen a dětí ženského pohlaví jsou 
nezcizitelnou, nedílnou a nedělitelnou součástí všeobecných lidských práv“ a že rovné 
postavení žen a mužů patří mezi základní hodnoty Evropské unie, jak to potvrzuje 
Smlouva o založení Evropského společenství a Listina základních práv Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že násilí na ženách je nejrozšířenějším porušováním lidských práv, 
které není omezeno zeměpisnou polohou nebo hospodářskými a sociálními faktory, a že 
přes úsilí vyvíjené na úrovni jednotlivých států, Společenství a na mezinárodní úrovni je 
počet žen, které se stávají oběťmi násilí, znepokojující4,

C. vzhledem k tomu, že riziko chudoby se dotýká ve větší míře žen, a to i těch, které jsou 
zaměstnané5, v důsledku přetrvávající diskriminace a nerovných podmínek v odborné 
přípravě, v poskytovaných službách, v plnění rodinných povinností, v nároku na důchod a 
rovněž v právní ochraně v případě rozchodu manželů nebo rozvodu, a to zejména pokud 
jde o ženy ekonomicky závislé na manželovi,

D. vzhledem k tomu, že soubor kulturních a sociálních hodnot v Evropské unii a v členských 
státech, jako např. lidská důstojnost, svoboda, rovnost, právo na dialog a podíl na účasti, 
je majetkem všech občanů a osob, které pobývají v Evropské unii, a že jejich přejímání je 
z hlediska Unie prioritou a motivací pro emancipaci a integraci, a to zejména v případě 
žen, které žijí izolovaně od ostatních v důsledku jazykových, kulturních nebo 
náboženských bariér,

E. vzhledem k tomu, že Gender Budgeting je nástrojem, kterého se nelze v zájmu účinné 
governance politik zaměřených na rovné příležitosti vzdát, a že příslušné znalosti a 
zkušenosti na evropské úrovni, na úrovni členských států nebo na regionální úrovni 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0029.
2 Úř. věst. C 102E, 28.4.2004, s. 492.
3 Úř. věst. C 97E, 22.4.2004, s. 566.
4 Podle údajů Rozvojového fondu OSN pro ženy (UNIFEM) byla nejméně jedna žena ze tří vystavena v průběhu 
svého života nějaké formě násilí.
5 Rovněž s ohledem na skutečnost, že v 85 % případů je hlavou rodiny s jedním rodičem žena.
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umožňují, bez zbytečného prodlení, uplatňování tohoto nástroje ve vztahu k rozpočtu a 
k programům Společenství ve fázi jejich vypracovávání, provádění i hodnocení1,

F. vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 2 a články 13 a 152 Smlouvy o ES stanoví roli 
Společenství při uplatňování principu rovného postavení žen a mužů v politikách 
zaměřených na ochranu lidského zdraví,

G. vzhledem k tomu, že k dosažení lisabonských cílů v oblasti zaměstnanosti žen je 
zapotřebí učinit další opatření v rámci efektivní otevřené metody koordinace a vycházet 
přitom ze stávajících osvědčených postupů na úrovni jednotlivých států i na úrovni 
regionální, jež by zohlednily zejména vzájemnou závislost mezi politikami zaměřenými 
na problematiku odborného vzdělávání a přístup k zaměstnání a politikami zaměřenými 
na sladění pracovního a rodinného života, služby a podporu účasti žen na rozhodovacích 
procesech,

H. vzhledem k tomu, že politiky zaměřené na sladění rodinného a pracovního života se musí 
obracet jak k ženám, tak i k mužům, a že je z tohoto důvodu zapotřebí vycházet z 
komplexního přístupu, který by zohlednil diskriminaci žen a pohlížel by na výchovu 
nových generací jako na přínos pro celou společnost,

I. vzhledem k tomu, že ženy představují 52 % obyvatel Evropy, ale tento poměr se nijak 
neprojevuje na místech, kde se přijímají rozhodnutí, a to jak z hlediska přístupu 
k rozhodování, tak z hlediska účasti na rozhodování; že spravedlivé zastoupení všech 
složek společnosti je prvkem, který posiluje governance a vhodnost politik, pokud jde o 
očekávání obyvatelstva; vzhledem k tomu, že existuje celá řada řešení na úrovni 
jednotlivých států (právní předpisy, dohody, politické iniciativy), aby mohlo být 
konkrétně vyřešeno zastoupení žen v orgánech, které přijímají rozhodnutí,

J. vzhledem k tomu, že strategický rámec „i2010“ (evropská informační společnost 2010) 
navržený ve sdělení Komise (KOM (2005)0229) usiluje mj. i o zlepšení kvality života tím, 
že se všichni budou podílet na činnostech informační společnosti,

1. bere na vědomí odhodlanost Komise i nadále provádět strategii zaměřenou na rovné 
příležitosti ve víceletém výhledu;

2. žádá Komisi, aby vypracovala komplexní rámec k hodnocení politik a programů 
zaměřených na podporu rovného postavení žen a mužů; zejména žádá, aby bylo 
provedeno podrobné hodnocení rámcové strategie Společenství pro dosažení rovného 
postavení žen a mužů na období 2000–2005 (KOM (2000)0335) a také analýza o 
provádění směrnic o rovných příležitostech, zejména směrnic 86/378/ES2, 86/613/ES3, 

  
1 Srov. mj. práce OECD, Rozvojového fondu OSN pro ženy (UNIFEM), Světové banky, sekretariátu Britského 
společenství národů pro rovné příležitosti a studie a projekty prováděné Radou Evropy, Severskou radou 
ministrů nebo ministerstvem práce a sociálních věcí Nizozemska.
2 Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy 
v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.
3 Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a 
ženy vykonávající samostatnou činnost, včetně činností v odvětví zemědělství, která se týká rovněž ochrany 
mateřství.
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89/391/ES1, 92/85/ES2 a 2002/73/ES3, 2003/41/ES4 s cílem vymezit pro současný plán 
souvislé časové období, pokud je o jeho programování, provádění, monitorování a 
hodnocení; domnívá se v tomto ohledu, že je nezbytné v co nejkratší době zřídit 
Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů, který bude neustále monitorovat 
postup provádění tohoto plánu;

3. žádá Komisi, aby přistupovala k politice rovného postavení žen a mužů nejen jako 
k prioritě EU, ale rovněž a především jako k nezbytnému požadavku na dodržování práv 
každé osoby; vyústěním takového přístupu by mělo být úsilí o koordinaci a posílení 
vnitrostátních opatření na právní ochranu žen a dětí, a to zejména:

− v případech zotročování, násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených 
sňatků, mnohoženství a také zbavování žen identity (např. povinné nošení burky, 
nikabu nebo masek) zavedení nulové tolerance;

− v případě rozvodu nebo rozloučení manželství zajištění výživného stanoveného 
soudem např. formou přímých srážek ze mzdy;

4. žádá Komisi, aby podpořila přijetí evropské listiny ženských práv, jež by byla shrnutím 
zásad týkajících se práv a rovných příležitostí vyplývajících z mezinárodních závazků 
členských států, z evropských právních předpisů a z právních předpisů jednotlivých 
členských států a jež by rovněž uvedla příslušné orgány a instituce na úrovni vnitrostátní, 
na úrovni Společenství a na úrovni mezinárodní, na něž se ženy – občanky Evropské unie 
nebo ženy, které v Evropské unii mají právo trvalého pobytu – mohou obracet v případě 
porušení jejich práv;

5. žádá členské státy, které tak dosud neučinily, aby neprodleně ratifikovaly dodatkový 
protokol Úmluvy OSN o boji proti nadnárodní organizované trestné činnosti týkající se 
obchodu s lidmi („Palermský protokol“);

6. domnívá se, že v rámci jednání o přistoupení s kandidátskými zeměmi je otázka 
dodržování práv žen jedním ze základních požadavků, jenž je stejně důležitý jako 
požadavek dodržovat ostatní lidská práva; žádá proto Komisi, aby monitorovala údaje o 
diskriminačním jednání a násilí, jehož obětmi jsou v těchto zemích ženy, a podala o tom 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, a aby aktivně napomáhala zapojení 
přistupujících zemí do programů PROGRESS a DAPHNE;

7. žádá Komisi, aby vyvinula konkrétní iniciativy k posílení postavení žen z řad 
přistěhovalců a k jejich integraci do společnosti, a to zejména v rámci společného 
rámcového programu pro integraci občanů ze třetích zemí, opatření na pomoc osvojování 

  
1 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989, která se týká zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
2 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.
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice 
Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnosti institucí 
zaměstnaneckého životního pojištění a dohledu nad nimi.
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si jazyka, získávání informací o právech a povinnostech, jež vyplývají ze zásad a
z platných právních předpisů v hostitelské zemi (mj. zákaz mnohoženství v rámci 
slučování rodin), a o základních hodnotách Unie; udělení občanství některého 
z členských států by mělo být podmíněno znalostí těchto základních informací;

8. žádá, aby Komise zahájila první pilotní projekty zaměřené na začlenění hlediska pohlaví 
do souhrnného rozpočtu Evropské unie a do programů Společenství, zejména do 
strukturálních fondů, 7. rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a 
demonstrace (2007-2013), akčního programu Společenství v oblasti zdraví a ochrany 
spotřebitele (2007-2013) a akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví 
(2003-2008); tyto pilotní projekty by měly sledovat dopad souhrnného rozpočtu Evropské 
unie na rovné postavení žen a mužů (přístup napříč politikami), účinnost specifických 
kvót nebo specifických rezerv pro ženy – nebo projektů navržených ženami – a také 
analýzu potíží, s nimiž se setkaly ženy, aby se mohly podílet na těchto programech 
(přístup specifický);

9. žádá členské státy, aby začlenily do svých akčních plánů pro zaměstnanost a sociální 
začlenění opatření zaměřená na podporu přístupu žen na pracovní trh za rovných 
důstojných podmínek a na podporu ženské podnikatelské obce, nebo aby tato opatření 
posílily; žádá je rovněž, aby zjistily a podpořily nové pracovní příležitosti, zejména 
v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, v oblasti pečovatelských služeb a výpomoci 
v domácnosti tam, kde se pracovní síly skládají převážně z žen, aby zdůraznily sociální 
hodnotu těchto prací a aby stanovily takový právní rámec, který byl dokázal zajistit 
kvalitu služeb a důstojné postavení poskytovatelů služeb;

10. žádá členské státy, aby v rámci zavádění Lisabonské strategie („paní Lisabon“) 
jmenovaly národního koordinátora pro rovné postavení žen a mužů, jehož úkolem bude 
podílet se na vypracování přezkumu příslušných národních plánů a na monitorování 
jejich zavádění s cílem podporovat začleňování hlediska pohlaví do politik a cílů 
stanovených v těchto plánech;

11. žádá Komisi, aby přednostně provedla přezkum směrnice Rady 75/117/EHS ze dne      
10. února 1975 s cílem sblížit právní předpisy členských států o uplatňování zásady 
stejného odměňování zaměstnanců mužského a ženského pohlaví1, zejména prvků 
týkajících se inspekcí práce a právní ochrany v případech, kdy dochází k diskriminaci;

12. žádá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a sociálními partnery zahájila přezkum 
politik sladění rodinného a pracovního života tak, že;

− zajistí, že náklady spojené s mateřstvím nepůjdou na účet podniku, ale na účet 
společnosti s cílem vykořenit diskriminační chování v podnicích a podpořit příznivý 
demografický vývoj;

− zlepší dostupnost a pružnost služeb zabývajících se hlídáním dětí a poskytováním 
pomoci osobám, které nejsou soběstačné (malé děti, osoby s postižením a senioři), a 
to stanovením minimálního počtu zařízení, jež budou otevřena i v noci, s cílem vyjít 
vstříc pracovním i soukromým požadavkům manželů;

  
1 Úř. věst. L 45, 19.2.1975, s. 19.
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− povinně zavedou první návrh třicetidenní otcovské dovolené, a to v rámci 
očekávaného přezkumu směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové 
dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS1;

13. žádá Komisi, aby si s využitím prací Evropského institutu pro rovné postavení žen a 
mužů a na základě pokroku monitorovaného databankou s údaji o rozhodovacích 
procesech2 ověřila ty stávající osvědčené postupy na mezinárodní, národní nebo 
regionální úrovni, které umožňují účast žen na rozhodovacích procesech, a aby podpořila 
jejich následné rozšíření a přijetí;

14. domnívá se, že šíření kladných příkladů – prostřednictvím sdělovacích prostředků – role 
žen ve společnosti a účasti mužů na uskutečňování rovného postavení žen a mužů a na 
sladění rodinného a pracovního života je účinným nástrojem v boji proti stereotypům;
žádá proto Komisi, aby připravila různé iniciativy, mj. v rámci programu Media 2007, 
s cílem upozornit sdělovací prostředky na stereotypy, které šíří, a podpořit rovné 
příležitosti;

15. žádá Komisi, aby pravidelně podávala zprávu/y příslušnému/příslušným výboru/výborům 
Evropského parlamentu o monitorování pokroků dosažených v rámci tohoto plánu;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a rovněž výkonným a voleným 
orgánům příslušným pro problematiku rovných příležitostí na úrovni místní, regionální a 
na úrovni jednotlivých států.

  
1 Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.
2 Návrh GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, v němž jsou shrnuty a analyzovány údaje o 
účasti žen na rozhodovacích procesech (politické orgány, veřejná správa, sociální partneři a nejdůležitější 
nevládní organizace).
Webová stránka: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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ODŮVODNĚNÍ

A. PLÁN

Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010 navržený Komisí1 stanoví šest 
prioritních oblastí činnosti, jež jsou dále rozděleny na řadu klíčových akcí, a zahrnují dvě 
přílohy: o ukazatelích, které je zapotřebí vypracovat, aby bylo možné monitorovat dosažený 
pokrok, a o odděleních a výborech Komise, jež jsou příslušné ve věci rovného postavení žen a 
mužů.

Komise provedla hodnocení dopadu tohoto plánu2, jenž nastiňuje současnou situaci v Evropě 
v oblasti rovného postavení žen a mužů, a to ve vztahu k prioritním rámcům stanoveným 
v plánu.

Dokument Komise počítá se zlepšením governance tím, že se posílí vnitřní struktury Komise 
a vznikne Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů s cílem podpořit začlenění 
hlediska pohlaví do všech politik Společenství.

1. Prioritní oblasti:

1. Dosažení stejné ekonomické nezávislosti pro ženy i muže:

a) dosažení lisabonských cílů zaměstnanosti,
b) ženy podnikatelky,
c) rovné postavení žen a mužů v oblasti sociální ochrany a boj s chudobou,
d) uznání rovnosti žen a mužů ve zdravotnictví,
e) boj s mnohonásobnou diskriminací, zvláště vůči ženám z řad přistěhovalců a 

etnických menšin.

2. Podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života:

a) pružná pracovní opatření pro ženy a muže,
b) rozšiřování pečovatelských služeb,
c) lepší politiky sladění pracovního a rodinného života žen i mužů.

3. Podpora rovné účasti žen a mužů na rozhodovacím procesu:

a) účast žen v politice,
b) ženy při rozhodování v hospodářské oblasti,
c) ženy ve vědě a technice.

4. Odstraňování násilí založeného na pohlaví a obchodování s lidmi:

a) odstraňování násilí založeného na pohlaví,
  

1 KOM (2006) 92
2 SEC (2006) 275
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b) odstranění problému obchodování s lidmi.

5. Odstranění stereotypů ve společnosti týkajících se pohlaví:

a) odstranění stereotypů ve vzdělávání, odborné přípravě a kultuře týkajících se 
pohlaví,
b) odstranění stereotypů na pracovním trhu týkajících se pohlaví,
c) odstranění stereotypů v médiích týkajících se pohlaví.

6. Podpora rovného postavení mužů a žen mimo EU:

a) prosazování právních předpisů EU v přistupujících, kandidátských a 
potenciálních kandidátských zemích1,

b) podpora rovného postavení žen a mužů v evropské politice sousedství (EPS), 
zahraniční a rozvojové politice.

2. Posouzení dopadu

Posouzení dopadu z pera Evropské komise výslovně přiznává, že je nemožné provést předem 
odhad dopadu navržených opatření, a tedy pouze shrnuje v jednom dokumentu podklady 
potřebné k vypracování plánu.

B. PŘEDCHÁZEJÍCÍ RÁMCOVÁ STRATEGIE

I strategie Společenství pro dosažení rovného postavení žen a mužů na období 2001–2005 
stanoví prioritní rámce a klíčové akce. Rada přijala program finanční pomoci pro tuto strategii 
postupem konzultací s Parlamentem.

1. Prioritní cíle:

- podpora rovného postavení žen a mužů v hospodářském životě,

- podpora účasti a zastoupení žen a mužů za rovných podmínek,

- podpora rovného přístupu a využívání všech sociálních práv pro muže a ženy,

- podpora rovného postavení žen a mužů v občanském životě,

- podpora odlišného pojetí rolí ženy a muže a překonávání stereotypů.

  
1 Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá hora, včetně Kosova. Srov. také KOM(2005)561.
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2. Hodnocení:

Komise provedla hodnocení v polovině období platnosti podpůrného programu rámcové 
strategie1, které bylo využito rovněž při hodnocení dopadu celého plánu. Uvedené hodnocení 
je omezeno na výčet činností, jež byly prováděny v rámci tohoto programu až do roku 2004.

Analýza, na níž je založeno hodnocení programu (vypracovaná externími odborníky2), stanoví 
mj. řadu doporučení: zlepšit jasnost a vymezení programu rámcové strategie, zlepšit synergie 
mezi jednotlivými prioritami, zdokonalit šíření pozitivních výsledků a osvědčených postupů.

Doporučení jasně ukazují, že v Komisi je zapotřebí zdokonalit celý cyklus programování, 
provádění a hodnocení. Zpravodajka považuje takové zdokonalení za prioritní záležitost.

C. PRIOROTNÍ TÉMATA ZPRÁVY

Přístup: vycházejme z práv!

Zpravodajka navrhuje zaměřit „ducha“ tohoto plánu na základní ženská práva, aby se 
podpořilo vnímání konceptu rovného postavení žen a mužů ze strany evropských občanů.
Politiky Společenství týkající se rovných příležitostí nejsou pouze plodem působnosti 
stanovené ve Smlouvě, ale jsou především odpovědí na naléhavé otázky, pokud jde o lidská 
práva žen. Cílem tohoto přístupu je dát Unii a členským státům nový politický impuls a jasně 
vymezit pojem gender mainstreaming (začlenění hlediska pohlaví), čili poskytnout metodiku 
napomáhající řešení problémů souvisejících se základními právy.

Z tohoto pohledu se plán stává aktivním a inspirativním nástrojem zaměřeným na dosažení 
„efektivního“ rovného postavení mezi ženami a muži, který je založen na dodržování 
základních práv.

Prvním krokem, který je zapotřebí v tomto směru učinit, je vyhodnocení zavádění směrnic 
vyjmenovaných v návrhu, jež je nezbytné ke stanovení skutečné podoby jevu diskriminace, 
jeho podstaty, jeho obrysů, různých řešení navržených členskými a podrobných údajů.

Pozornost je zaměřena především na ženy z řad přistěhovalců, které jsou často vystaveny 
nejtvrdším formám diskriminace, jež ještě více ztěžují jejich plnou integraci a přístup 
k nejdůležitějším službám, jakými jsou zdravotní péče a vzdělávání. Zpravodajka navrhuje 
koncentrovat úsilí a využívat jako nástroj k posílení postavení žen znalosti. Znalosti, které –
jak doufá – by se staly povinným požadavkem, jenž by umožnil rozšířit u těchto žen 
přinejmenším vědomí o jejich nezcizitelných právech a znalost jazyka.

Gender budgeting

Gender budgeting je nejužitečnější, ale nejméně užívanou formou uplatňování rovných 
příležitostí ve veřejných politikách, úhelným kamenem pro uplatňování rovných příležitostí 
na evropské úrovni. Z tohoto pohledu se plán nemůže omezit na programování studií o 

  
1 SEK (2004) 147
2 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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proveditelnosti, které již mj. vypracoval poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů, ale 
musí konkrétně zahájit pilotní projekty a navrhnout jednoho „dirigenta“ pro iniciativy v rámci 
Gender Budgeting, který by byl zárukou jednotného šíření nejosvědčenějších postupů.

Lisabonská strategie a sladění pracovního a rodinného života žen i mužů

K dosažení lisabonských cílů je nezbytně nutné, aby se zvyšovala zaměstnanost žen;
k podpoře jejich vstupu na pracovní trh a setrvání na něm je však zapotřebí odstranit některé 
stále přetrvávající formy diskriminace, jako např. rozdílná výše platů, rozdílné uplatňování 
systémů dávek, slabý podíl mužů na rodinných povinnostech.

Zpravodajka proto navrhuje zaujmout globální postoj, jenž bude vycházet z lisabonské 
strategie a zohlední veškeré aspekty, při nichž může docházet k diskriminaci – od odborné 
přípravy až po důchod. Akce, jako např. přezkum směrnice o stejných platových podmínkách, 
směrnice o rodičovské dovolené a nové cíle, pokud jde o služby hlídání dětí a o výpomoc 
nesoběstačným osobám, mohou na jedné straně podporovat přístup k zaměstnání a na druhé 
straně zaručit setrvání na pracovním trhu, a to i díky sladění pracovního a rodinného života.

Zpravodajka rovněž z tohoto důvodu navrhuje, aby každý členský stát jmenoval národního 
koordinátora pro problematiku rovných příležitostí, „paní Lisabon“, jež by v rámci zavádění a 
přezkumu strategie usilovala o efektivní začleňování hlediska pohlaví do prováděcích politik 
a dbala o to, aby na politické úrovni bylo neustále bráno v úvahu rovné postavení žen a mužů.

Účast žen na řízení a stereotypy

Iniciativa GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a rovné přiležitosti v Komisi, aby byla zřízena 
databanka o účasti žen na rozhodovacích procesech, je prvním konkrétním krokem, jehož 
cílem je přijetí iniciativ v tomto směru na úrovni Společenství i na úrovni jednotlivých států.

Údaje, které jsou k dispozici, nastiňují velmi různorodý obraz a ukazují, že podíl vyjádřený 
v procentech se značně liší od jednoho státu k druhému a i mezi jednotlivými odvětvími.
Zpravodajka proto vyzývá Komisi, aby v tomto směru přijala opatření s cílem podnítit mezi 
členskými státy jednak výměnu nejlepších postupů, jednak dialog s partnery ze zemí mimo 
EU, kterým se podařilo nalézt účinná řešení, pokud jde o zvýšení účasti žen na místech, kde 
jsou přijímána rozhodnutí. Komise se vyzývá, aby provedla vyhodnocení, rozšířila je a 
shrnula, s cílem zajistit, aby evropské obyvatelstvo bylo skutečně zastoupeno na všech 
úrovních, ve všech zemích Unie, na všech místech, kde jsou přijímána rozhodnutí (v 
podnicích, volených nebo výkonných orgánech), a v evropských orgánech.


