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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2007
(2007/2065(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 2 a článek 141 Smlouvy o ES,

– s ohledem na zprávu Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 
(KOM(2007)0049),

– s ohledem na rámcovou strategii Společenství pro rovnost žen a mužů (2001-2005) 
(KOM(2000)0335) a na výroční zprávy Komise pro rok 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 a 
2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044 a KOM(2006)0071),

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který Evropská rada přijala 
v březnu 2006,

– s ohledem na společné prohlášení, které dne 4. února 2005 přijali ministři členských států 
EU odpovědní za politiky zaměřené na rovné postavení žen a mužů,

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

– s ohledem na rámec akcí zaměřený na rovnost pohlaví, který přijali evropští sociální 
partneři dne 22. března 2005,

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie1,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanoviska Výboru pro 
regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a 
vzdělávání a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že Komise a členské státy se v nedávné době opětovně zavázaly 
k tomu, že se budou zabývat problematikou rovnosti pohlaví, zejména prostřednictvím 
výše uvedeného Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů a Evropského paktu 
pro rovnost žen a mužů,

B. vzhledem k tomu, že za demografickými problémy, kterým Evropa čelí, zřetelně stojí
hledisko rovnosti žen a mužů a politiky zaměřené na rovnost pohlaví jsou základním 
prostředkem k řešení těchto problémů,

  
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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C. vzhledem k tomu, že sladění pracovního, rodinného a soukromého života žen a mužů je 
zásadní pro podporu přístupu žen na pracovní trh, návratu na pracovní trh a setrvání na 
něm, 

D. vzhledem k tomu, že segregace ve vzdělávání a lpění na stereotypech souvisejících 
s pohlavím při volbě studijních oborů jsou i dnes rozšířenými jevy, které mají negativní 
důsledky při dosahování srovnatelné pozice žen v některých odvětvích pracovního trhu, 
zejména odvětvích souvisejících se špičkovou technologií,

E. vzhledem k tomu, že na zasedání Rady na jaře 2006 Rada opětovně uznala, že politiky 
zaměřené na rovnost pohlaví představují zásadní nástroj hospodářského růstu,

F. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě zdůrazňuje, že v zaměstnanosti žen bylo 
dosaženo pozitivních výsledků tím, že šest milionů z celkem osmi milionů pracovních 
míst vytvořených v EU od roku 2000 je obsazeno ženami, avšak současně upozorňuje na 
to, že existují značné rozdíly v míře zaměstnanosti různých věkových skupin,

G. vzhledem k tomu, že ve srovnání s předchozí zprávou se nepodařilo dosáhnout 
významnějšího pokroku v souvislosti s platovými nerovnostmi mezi ženami a muži
(rozdíl v EU činí průměrně 15 %), což jasně dokazuje, že nebyl zaznamenán významný 
pokrok při provádění zásady stejného odměňování za práci stejné hodnoty, kterou před 
třiceti lety zavedla směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za 
práci pro muže a ženy1,

H. vzhledem k tomu, že průzkum Eurobarometru v roce 2003 ukázal, že mezi hlavní 
důvody, které otcům brání více se angažovat v domácnosti a v rodině, nepatří pouze 
finance, ale rovněž strach z toho, že utrpí jejich kariérní rozvoj,

I. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen s malými dětmi je průměrně nižší než míra 
zaměstnanosti bezdětných žen, přičemž údaje hovoří o tom, že situace mužů je v tomto 
ohledu opačná,

J vzhledem k tomu, že členské státy, které přijaly politiky zaměřené na sladění pracovního 
a soukromého života žen a mužů, zaznamenaly vyšší porodnost, vyšší procento žen na 
pracovním trhu a vyšší míru zaměstnanosti,

K. vzhledem k tomu, že sociální partneři hrají důležitou úlohu při vymezování činností 
zaměřených na rovnost pohlaví na evropské, vnitrostátní, regionální a odvětvové úrovni a 
na úrovni jednotlivých společností a že pro úspěšné politiky zaměřené na sladění 
pracovního a soukromého života je zapotřebí partnerství mezi zaměstnavateli, 
zaměstnanci a veřejnými orgány,

L vzhledem k tomu, že osvědčené postupy poukazují na to, že opatření zaměřená na sladění 
pracovního a soukromého života na mikroekonomické úrovni přinášejí nižší fluktuaci 
pracovníků, nižší nepřítomnost v práci a vyšší pracovní nasazení a výkonnost a vedou 
k vyšší efektivitě a motivovanosti pracovníků,

  
1 Úř. věst. L 45, 19.2.1975, s. 19.
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1. vítá úsilí Komise o posílení činností zaměřených na podporu rovnosti žen a mužů;

2. vítá skutečnost, že se Komise ve své zprávě zaměřila na otázky spojené se zaměstnaností, 
jako jsou platové nerovnosti mezi ženami a muži, sladění pracovního a soukromého 
života a směrnice o rovném zacházení, neboť ekonomická nezávislost žen je jednou 
z priorit Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů;

3. trvá na potřebě toho, aby bylo zajištěno jasné a trvalé propojení mezi výročními zprávami 
o rovnosti a prioritami vymezenými v Plánu s cílem uplatňovat účinný cyklus plánování, 
monitorování a hodnocení politik zaměřených na rovnost pohlaví; nabádá Komisi, aby o 
tento cyklus usilovala;

4. připomíná svůj požadavek uvedený v usnesení o rovnosti žen a mužů v Evropské unii ze 
dne  2. února 20061, aby Komise ověřovala, jak členské státy dodržují acquis 
Společenství v oblasti rovnosti žen a mužů ve všech politikách, zejména v oblasti 
zaměstnanosti, ale také v přístupu ke zboží a službám a v jejich poskytování; vyzývá 
proto Komisi, aby vypracovala studii o tom, jak členské státy provádějí právní předpisy 
Společenství v oblasti rovnosti a aby učinila příslušná opatření v případě, že tyto předpisy 
nejsou převáděny nebo jsou porušovány; 

5. vyzývá členské státy, aby podporovaly Komisi při kontrole provádění vnitrostátních 
opatření s cílem hodnotit účinnost politik, zejména v souvislosti se zákonnými nároky a 
důchodovými systémy;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly specifická opatření k boji proti nerovnostem mezi 
ženami a muži, k nimž dochází kvůli přerušení práce, a snížila negativní dopad přerušení
práce na pracovní postup, plat a nároky na důchod;

7. vítá postup konzultací se sociálními partnery, který Komise zahájila, aby zlepšila jak 
legislativní, tak nelegislativní rámce zaměřené na sladění pracovního, rodinného a 
soukromého života; nabádá Komisi, aby urychleně zahájila druhou etapu konzultací; 

8. vyzývá Komisi, aby shromažďovala a šířila osvědčené postupy v souvislosti s politikami 
zaměřenými na pracovní prostředí, které umožňují dosáhnout efektivní rovnováhy mezi 
prací a soukromým životem;

9. upozorňuje na to, že sladění pracovního, soukromého a rodinného života je důležitou 
otázkou a představuje jeden z klíčových faktorů pro zvyšování zaměstnanosti a snižování 
problémů spojených se stárnutím populace;

10. bere na vědomí, že globalizace je jedinou pozitivní silou, která umožňuje ženám po celém 
světě uplatnit svůj potenciál;

11. vyzývá Komisi, aby se konkrétně zaměřila na překážky bránící ženám v přístupu ke 
špičkovým místům s cílem zhodnotit strukturální hledisko tohoto jevu;

  
1 Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s 73.
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12. vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost věnována situaci příslušnic etnických menšin, 
neboť jsou znevýhodněny dvojí diskriminací jak vně, tak i uvnitř svých vlastních 
komunit;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily výměnu osvědčených postupů v souvislosti 
s nediskriminací na pracovním trhu, a podpořily tak dynamičnost rovnosti a efektivity 
s ohledem na vnitrostátní specifičnosti;

14. naléhavě žádá členské státy, aby sdílely náklady na příspěvky na mateřskou a 
rodičovskou dovolenou a zajistily tak, aby ženy již nepředstavovaly nákladnější pracovní 
sílu než muži;

15. se znepokojením bere na vědomí, že navzdory veškerému pokroku hrozí ženám, zejména 
starším ženám a matkám samoživitelkám, vyloučení a chudoba;

16. vyzývá členské státy, aby učinily příslušná opatření, jež by ukončila praxi, podle níž se 
pracovníkům na částečný úvazek ukládají stálé povinnosti, což je případ zejména 
veřejného sektoru;

17. vítá snahy Komise vytvořit nové podněty vedoucí ke splnění cílů odsouhlasených na 
zasedání Evropské rady v Barceloně v roce 2002, k odstranění překážek bránících rovné 
účasti žen a mužů na trhu práce a k tomu, aby do roku 2010 mohlo 90 % dětí ve věku od 
tří let až po zahájení povinné školní docházky a alespoň 33 % dětí ve věku do tří let
využívat zařízení pro péči o děti, konkrétně pomocí strukturálních fondů; nabádá Komisi, 
aby, jak bylo stanoveno, předložila v roce 2008 sdělení o tom, jaké další kroky mají být 
na všech úrovních učiněny v zájmu dosažení těchto cílů;  

18. žádá Komisi, aby do budoucích výročních zpráv o rovnosti žen a mužů zahrnula fakta a 
statistiku od přistupujících a kandidátských zemích;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 
států.
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