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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnosti žen a mužů – 2008
(2008/2047(INI))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na zprávu Komise předloženou Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2008 
(„zpráva Komise o rovnosti“) (KOM(2008)0010),

– s ohledem na program týkající se rámcové strategie Společenství pro rovnost žen a mužů 
(2001-2005) (KOM(2000)0335) a výroční zprávy Komise za léta 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006 a 2007 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071 a KOM(2007)0049),

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který byl přijat na zasedání 
Evropské rady v Bruselu, jež se konalo ve dnech 23. a 24. března 2006,

– s ohledem na společné prohlášení, jež bylo přijato dne 4. února 2005 ministry členských 
států EU zodpovědnými za politiku v oblasti rovnosti žen a mužů,

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

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. dubna 2007 o situaci zdravotně postižených žen 
v Evropské unii1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2006 o přistěhovalectví žen2,

– s ohledem na své usnesení o Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–
2010) ze dne 13. března 20073,

– s ohledem na své usnesení o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2007 ze dne 
27. září 20074,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o roli žen v průmyslu5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských 
oblastech Evropské unie6,

                                               
1 Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 742.
2 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
3 Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
4 Přijaté texty, P6_TA(2007)0423.
5 Přijaté texty, P6_TA(2008)0019.
6 Přijaté texty, P6_TA(2008)0094.
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– s ohledem na Poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů a jeho stanovisko  
k rozdílům v odměňování žen a mužů, jež bylo přijato dne 22. března 2007,

– s ohledem na akční rámec pro rovnost žen a mužů, který byl přijat evropskými sociálními 
partnery dne 22. března 2005,  

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

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti2, zejména na čl. 16 odst. 1 tohoto nařízení,

– s ohledem článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisek Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základním právem a zásadou EU zakotvenou 
ve Smlouvě o založení Evropského společenství a Chartě základních práv Evropské unie, 
vzhledem k tomu, že i přes značný pokrok dosažený v této oblasti řada nerovností mezi 
ženami a muži přetrvává, 

B. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je největší překážkou pro dosažení 
rovnosti mezi ženami a muži a nejrozšířenější formou porušování lidských práv, bez 
ohledu na zeměpisné, hospodářské či společenské hranice; vzhledem k tomu, že počet 
žen, které jsou obětí násilí, je znepokojující,

C. vzhledem k tomu, že rozdíly mezi ženami a muži v oblasti zaměstnávání svědčí 
o přetrvávání kvalitativních i kvantitativních nerovností mezi ženami a muži,

D. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování mužů a žen zůstávají od roku 2003 na stejné 
úrovni 15 % a od roku 2000 se snížily pouze o jeden procentní bod,

E. vzhledem k tomu, že odvětvová a pracovní segregace mužů a žen neklesá a v některých 
zemích dokonce vzrůstá, 

F. vzhledem k tomu, že účast žen na rozhodování je určujícím znakem rovnosti žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že počet žen ve vedoucích pozicích v podnicích zůstává na stejné 
úrovni a počet žen v politice se zvyšuje jen pomalu,  

G. vzhledem k tomu, že přetrvávající stereotypy týkající se vzdělávacích a pracovních 
možností žen napomáhají zachování nerovností,

H. vzhledem k tomu, že lisabonských cílů v oblasti růstu a podpory sociálního tržního 
hospodářství lze dosáhnout pouze plným využitím významného potenciálu žen na trhu 
práce,

                                               
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
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I. vzhledem k tomu, že řada problémů a obtíží má větší vliv na ženy než na muže, zejména 
kvalita zaměstnání, zaměstnání na částečný úvazek a dočasné zaměstnání, výpomoc 
partnerům v zemědělství a zvýšené riziko chudoby, 

J. vzhledem k tomu, že se zhoršily podmínky některých skupin žen, jež často musejí čelit 
více problémům a rizikům a současně dvojnásobné diskriminaci, a to zejména ženy se 
zdravotním postižením, ženy vyživující závislé osoby, ženy starší, příslušnice menšin 
a přistěhovaleckých skupin, 

K. vzhledem k tomu, že slučitelnost pracovního, rodinného a soukromého života je i nadále 
jak pro ženy, tak pro muže nedořešenou otázkou, 

L. vzhledem k tomu, že sociální partneři hrají důležitou roli při určování kroků směřujícím 
k rovnosti žen a mužů na evropské, vnitrostátní, regionální, odvětvové úrovni i na úrovni 
podniků,

M. vzhledem k tomu, že nárok na rodičovskou dovolenou umožňuje otcům sdílet 
odpovědnost, a tak posilovat rovnost žen a mužů, 

N. vzhledem k tomu, že přístup ke službám péče o dítě, starší osoby a jiné závislé osoby je 
pro rovnou účast žen a mužů na trhu práce zásadní,

O. vzhledem k tomu, že předpisy týkající se strukturálních fondů stanoví, že členské státy 
a Komise zajistí podporu rovnosti žen a mužů a začlenění hlediska rovnosti pohlaví 
během jednotlivých fází provádění pomoci z fondů, 

1. vítá zprávu Komise a znovu zdůrazňuje dvojí povahu začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů na úrovni EU, spočívající na jedné straně v zajištění rovnosti žen a mužů ve všech 
oblastech politiky a v cílených opatřeních proti diskriminaci žen na straně druhé, včetně 
kampaní na zvýšení povědomí, výměny osvědčených postupů, diskusí s občany 
a partnerských iniciativ mezi veřejným a soukromým sektorem;  

2. zdůrazňuje význam boje proti násilí na ženách, za účelem dosažení  rovnosti žen a mužů, 
vyzývá proto členské státy a Komisi, aby v této oblasti podnikly společné kroky,  
naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila možnosti nových opatření v boji proti násilí na 
ženách; 

3. považuje celkové zapojení žen do rozhodování na místní, vnitrostátní a evropské úrovni 
za nedostatečné, a proto vyzývá Komisi, členské státy a politické strany, aby uvážily 
konkrétní kroky ke zlepšení této situace;

4. vyzdvihuje vzájemnou provázanost mezi účastí žen v politice a při rozhodování a jejich 
zapojením do činností nevládních organizací a občanské společnosti;  proto vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podpořily kroky podporující takové zapojení;

5. je znepokojen nedostatečným pokrokem ohledně rozdílů v odměňování mužů a žen 
v několika posledních letech; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zhodnotily své 
strategie a činnost v této oblasti a případně zavedly nová opatření či přístupy při 
uplatňování stávajících opatření, jež by pomohly zlepšit situaci; podtrhuje potřebu 
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společných kroků, zejména v souvislosti s novou etapou Evropské strategie pro růst 
a zaměstnanost a s obecnými zásadami „flexikurity“(spojení flexibility a jistoty); 

6. je znepokojen přetrvávající nerovnováhou mezi úrovní vzdělanosti žen a mužů na jedné 
straně a situací na trhu práce na straně druhé, kdy ženy mají nižší příjmy a jejich kariéra 
se vyvíjí pomaleji než u mužů, přičemž ale studijní výsledky žen jsou lepší než u mužů; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zjistily příčiny a našly řešení této situace; 

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly příslušná opatření proti stereotypům 
ve vzdělávání, zaměstnání a médiích a zdůraznily roli mužů při podpoře rovnosti;

8. bere na vědomí význam toho, aby ženy plně využívaly svá sexuální a reprodukční práva 
v rámci posilování postavení žen; proto podporuje opatření a kroky, jež zlepšují přístup 
žen ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, a zvyšování jejich povědomí 
ohledně jejich práv a dostupných služeb;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly další opatření pro zlepšení přístupu žen na trh 
práce, jejich účasti na tomto trhu a kvality zaměstnání žen, zejména prostřednictvím 
programů celoživotního vzdělávání vytvořených za tímto účelem;  naléhavě vyzývá 
Komisi, aby při sledování tohoto cíle použila evropské strukturální fondy; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly pozornost situaci žen vypomáhajícím 
partnerům v zemědělství, a to jak z hlediska rovnosti žen a mužů, tak při zohlednění větší 
zranitelnosti žen v porovnání s muži; 

11. vyzývá členské státy, aby vyvinuly právní rámec, který by upravoval společné vlastnictví 
a zajistil plné uznání práv žen v zemědělství, příslušnou ochranu v oblasti sociálního 
zabezpečení a uznání jejich práce;

12. vybízí členské státy, aby podporovaly podnikání žen v průmyslu a aby poskytovaly 
finanční podporu ženám zakládajícím podniky;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby upřednostnily a věnovaly zvláštní pozornost 
zranitelnějším skupinám žen, zejména ženám se zdravotním postižením, ženám 
vyživujícím závislé osoby, starším ženám, příslušnicím menšin a přistěhovaleckých 
skupin, a aby vyvinuly cílená opatření zaměřená na jejich potřeby;

14. vítá konzultace probíhající mezi Komisí a sociálními partnery cílené na zlepšení 
legislativních i nelegislativních rámců pro slučitelnost pracovního, rodinného 
a soukromého života;  očekává rozbor a návrhy vyplývající z těchto konzultací, zejména 
návrhy týkající se mateřské dovolené, rodičovské dovolené, otcovské dovolené, dovolené 
v případě osvojení dítěte a dovolené při péči o závislou osobu;

15. vyzývá členské státy, aby navrhly konkrétní opatření v boji proti nerovnosti žen a mužů, 
která je způsobená přerušením zaměstnání, a to zejména z důvodu mateřské dovolené či
dovolené při péči o závislou osobu, a snížit jejich negativní dopad na kariéru, plat a nárok 
na důchod;  
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16. bere na vědomí, že slučitelnost pracovního, soukromého a rodinného života je jedním 
z klíčových hledisek pro zvýšení zaměstnanosti a vyzývá Komisi, aby shromáždila 
a rozšiřovala osvědčené postupy, jež zohledňují účinnou rovnováhu mezi prací 
a soukromým životem a větší zapojení mužů v rodinném životě;

17. žádá členské státy, regionální a místní orgány, aby zvýšily dostupnost, kvalitu a přístup 
ke službám péče o dítě a pečovatelským službám o závislé osoby v souladu 
s Barcelonskými cíly a aby zajistily, že dostupnost těchto služeb bude slučitelná 
s nezkrácenou pracovní dobou žen a mužů, kteří se starají o děti a osoby závislé; 

18. vyzývá odpovědné orgány podniků, aby do svého plánu řízení pracovních sil začlenily 
flexibilní opatření rodinné politiky, aby tak usnadnily zaměstnankyním i zaměstnancům, 
návrat do zaměstnání po přerušení kariéry;

19. upozorňuje Komisi a členské státy na feminizaci chudoby, kdy ženy, zejména starší ženy 
a svobodné matky, čelí riziku vyloučení a chudoby, a naléhavě Komisi a členské státy 
žádá, aby vyvinuly opatření, jež by tomuto vývoji zabránila;

20. žádá Komisi a členské státy, aby vytvořily vzdělávací prostředky a prováděcí nástroje, 
které by umožnily všem zúčastněným stranám zahrnout hledisko rovnosti žen a mužů do 
příslušných oblastí, které jsou v jejich pravomoci, včetně zhodnocení konkrétního dopadu 
na politiky v oblasti postavení žen a mužů;

21. naléhavě žádá členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily účinné využívání 
stávajících nástrojů, jako jsou příručky vydané Komisí, které se zabývají začleňováním 
otázky rovnosti žen a mužů do politik zaměstnanosti;

22. vítá zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a jmenování členů správní rady, 
čímž institut získal rozhodovací orgán;  je však znepokojen průtahy při jmenování 
ředitele institutu a naléhavě žádá Komisi, aby tuto situaci napravila;

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