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PŘÍLOHA

NÁVRH ZÁVĚRŮ RADY

Vyvážené úlohy žen a mužů v oblasti zaměstnání, růstu a sociální soudržnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIPOMÍNAJÍC:

1. že rovnost žen a mužů je základní zásadou Evropské unie zakotvenou ve Smlouvě o 

založení Evropského společenství (čl. 3 odst. 2) a jedním z cílů a úkolů Společenství a 

že zvláštním posláním Společenství je prosazování rovnosti žen a mužů do všech jeho 

činností;

2. článek 137 Smlouvy o založení Evropského společenství, který stanoví, že Společenství 

podporuje a doplňuje činnost členských států v oblastech, jako jsou pracovní podmínky 

a rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti;

3. článek 141 Smlouvy o založení Evropského společenství, který zajišťuje zásadu stejné 

odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci;

4. směrnici Rady 86/613/EHS z 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o 

ochraně v mateřství1, směrnici Evropského parlamentu 2002/73/ES

a směrnici Rady ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o 

  
1 Úř. věst. L 359, 19.12.1986, s. 56.
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zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 

odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky2; směrnici 

96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi 

UNICE, CEEP a EKOS3; a směrnici 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí 

a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované 

znění)4;

5. závazek členských států zvýšit v rámci Lisabonské strategie (2000) do roku 2010 míru 

zaměstnanosti žen na 60 % a odstranit nerovnováhu v zastoupení žen a mužů na trhu 

práce;

6. usnesení Rady a ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku zasedajících v Radě o 

vyvážené účasti žen a mužů na rodinném a pracovním životě (2000)5; závěry Rady 

týkající se mužů a rovnosti žen a mužů (2006)6; a usnesení Rady a zástupců vlád 

členských států zasedajících v Radě o příležitostech a výzvách v souvislosti s 

demografickými změnami v Evropě: přínos starších osob k hospodářskému 

a sociálnímu rozvoji (2007)7;

7. závazky přijaté členskými státy na zasedání Evropské rady v Barceloně (březen 2002) 

poskytnout do roku 2010 péči nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do počátku povinné 

školní docházky a 33 % dětí mladších tří let;

  
2 Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15.
3 Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.
4 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
5 Úř. věst. C 218, 31.7.2000, s. 5.
6 Dokument 14845/06.
7 Dokument 6216/4/07 REV 4.
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8. doporučení akčního plánu Evropské unie týkajícího se podnikání8, který podporuje růst 

podniků založených ženami prostřednictvím lepšího přístupu k financování a půjčkám a 

prostřednictvím rozvoje sítí;

9. sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu 

a pracovních míst v Evropské unii“, v němž se doporučuje, aby všechny členské státy 

vytvořily vnitrostátní strategie na zlepšení právní úpravy, obzvláště systémy posuzování 

dopadu pro integrované posouzení v oblasti hospodářské, sociální a v oblasti životního 

prostředí9;

10. akční rámec pro rovnost žen a mužů přijatý sociálními partnery (2005)10;

11. že Evropská rada při přijetí Evropského paktu pro rovnost žen a mužů ve dnech 

23. a 24. března 2006 podpořila opatření na úrovni členských států a na úrovni EU 

zaměřená na boj proti genderovým stereotypům, zejména těm, které souvisejí se 

vzděláváním a s trhem práce segregovaným podle pohlaví;

12. že plán Komise pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–2010)11 vymezuje 

mimo jiné tyto prioritní oblasti: stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže; sladění 

pracovního, rodinného a soukromého života; rovná účast na rozhodovacím procesu;

13. že zpráva Komise o rovnosti žen a mužů za rok 200712 stanoví potřebu zintenzivnit úsilí 

o odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů, potřebu více uplatňovat v politice 

zaměstnanosti hledisko rovnosti žen a mužů, jakož i potřebu pokračovat v úsilí, které 

umožní mužům a ženám sladit pracovní, rodinný a soukromý život a podporovat 

sociální partnery při provádění těchto opatření;

  
8 KOM(2004)70 konečném znění.
9 KOM(2005) 97 v konečném znění.
10 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/gender_equality_en.pdf.
11 KOM(2006) 92 v konečném znění.
12 KOM(2007) 49 konečném znění.
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14. sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů“ a 

potřebu aktivní spolupráce se sociálními partnery v různých sektorech za účelem 

odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů13;

15. že Evropská rada zřídila na svém zasedání ve dnech 8. a 9. března 2007 Evropskou 

alianci pro rodiny jakožto platformu, kde by si členské státy vyměňovaly názory a 

informace v oblasti iniciativ vstřícného přístupu k rodině;

16. stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2007 o 

úloze sociálních partnerů při sladění pracovního, rodinného a soukromého života14 a o 

zaměstnatelnosti a podnikatelském duchu – úloze občanské společnosti, sociálních 

partnerů a regionálních a místních orgánů z hlediska rovnosti žen a mužů15.

UZNÁVAJÍC, že:

1. rovnost žen a mužů a začleňování otázky rovnosti žen a mužů do všech politik jsou 

důležitými nástroji hospodářského růstu, prosperity a konkurenceschopnosti, a tudíž i 

důležitými nástroji Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a sociální soudržnosti;

2. Německo, Portugalsko a Slovinsko podepsaly prohlášení tří předsednictví o prosazování 

rovnosti žen a mužů v Evropské unii a o podpoře posilování genderového hlediska v 

rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost16;

  
13 KOM(2007) 424 v konečném znění.
14 SOC/271 – EHSV 998/2007.
15 SOC/273, EHSV 1000/2007.
16 http://www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0515-BSGV/0515Erklaerung.pdf

http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/4AC1F923-A8A4-4DFD-9FAA-
FF44C9677AD8/0/20071008TrioPresidencyDeclarationIgualdade_en.pdf
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3. hodnocení dopadu genderového hlediska se provádí proto, aby se zlepšila kvalita a 

účinnost politik a aby se zajistilo, že nebudou mít nežádoucí negativní důsledky, pokud 

jde o rovnost žen a mužů;

4. pokud jde o podporu rovnosti žen a mužů na trhu práce, existuje několik klíčových 

oblastí, které je třeba zlepšit, jako například zaměstnatelnost a podnikání, rovnost 

odměňování za práci, přístup k pozicím s rozhodovacími pravomocemi a sladění 

pracovního, rodinného a soukromého života;

5. dále přetrvávají obtíže spojené se sladěním pracovního, rodinného a soukromého života 

a může jich přibývat, protože stále větší celosvětová hospodářská soutěž vyžaduje 

pružnější a mobilnější pracovní sílu, která má vliv na kvalitu osobního a rodinného 

života;

6. nedostatek dostatečně pružných, přizpůsobivých a inovativních opatření týkajících se 

pracovní doby a nedostatečný přístup k přiměřeným, cenově dostupným a vysoce 

kvalitním sociálním službám, jako jsou zařízení pro péči o děti a pečovatelské služby 

pro jiné závislé osoby, mohou ženám a mužům bránit v tom, aby se ve stejné míře 

věnovali profesionální kariéře, což je na úkor rovnosti žen a mužů;

7. ženy se stále častěji musí rozhodovat mezi tím, jestli budou mít děti, nebo se budou 

věnovat kariéře, zejména kvůli přetrvávajícím genderovým stereotypům a 

nerovnoměrnému rozdělení povinností v rodině a domácnosti mezi ženy a muže, 

přičemž ženy mají stále hlavní odpovědnost za výchovu dětí a péči o další závislé 

osoby;

8. v posledních letech zavedly členské státy celou řadu postupů a opatření, včetně právních

předpisů, které mají pracujícím rodičům pomoci uvést do souladu pracovní a rodinné 

povinnosti, a že je nyní vhodné zhodnotit rozsah i druh těchto opatření, aby se zjistilo, 

zda je na evropské úrovni zapotřebí dalších kroků v oblasti otcovské dovolené;

9. je potřeba potírat genderové stereotypy, aby si muži vybírali možnou dovolenou 

související s jejich rodičovstvím;
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10. příručka Komise, která se zabývá začleňováním otázky rovnosti žen a mužů do politik 

zaměstnanosti17 by se měla zohledňovat mimo jiné při přípravě, provádění a 

monitorování národních programů reforem jednotlivých členských států a je žádoucí i 

její co největší rozšíření mezi příslušnými zainteresovanými subjekty; 

11. „Příručka o hodnocení dopadu genderového hlediska“18, kterou vypracovala Komise, by 

se měla brát v úvahu mimo jiné i při přípravě, provádění a monitorování politik a při 

zajišťování toho, aby neměly žádné nežádoucí negativní důsledky, pokud jde o rovnost 

žen a mužů. 

VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY, ABY:

1. posilovaly hledisko rovnosti žen a mužů v rámci Lisabonské strategie za účelem 

dosažení plné účasti žen na trhu práce, podpory žen v přístupu k dobře placeným 

kvalifikovaným zaměstnáním, zejména k pozicím s rozhodovacími pravomocemi, jakož 

i k dosažení podpory podnikání žen;

2. podporovaly účinné politiky napomáhající ke slaďování pracovního, rodinného a 

soukromého života, kdy by ženy a muži nebyli nuceni volit mezi rodinou a prací nebo 

upřednostňovat jednu oblast na úkor druhé, aby napomohly ke splnění cílů Lisabonské 

strategie v oblasti zaměstnanosti, zejména pokud jde o přístup ke stálému zaměstnání a 

k dobrým pracovním podmínkám;

3. podporovaly sociální odpovědnost podniků, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou 

přípravu, postup v zaměstnání, pracovní místa, která lze dobře skloubit s rodinným 

životem, a sladění pracovního, rodinného a soukromého života, a aby napomohly k 

vytvoření plánů rovnosti žen a mužů nebo jiných opatření v podnikatelském odvětví a 

ve veřejném odvětví s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů;

  
17  http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/2007/manual_gend_mainstr_en.pdf
18  http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/gender/gender_en.pdf
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4. podporovaly provádění stávajících právních předpisů a politických opatření, aby byla 

zajištěna stejná odměna mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci, s cílem 

účinného odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů;

5. podněcovaly a podporovaly podnikání žen jakožto faktor inovace a 

konkurenceschopnosti, mimo jiné prostřednictvím odborné přípravy a rekvalifikace, 

finančních pobídek a půjček, jakož i vytváření sítí, a aby na toto úsilí navázaly 

prostřednictvím podpory srovnatelných údajů týkajících se podnikání žen v EU, 

zejména skrze práci v Evropské síti pro podporu podnikání žen (WES)19, při účinném 

využívání stávajících nástrojů a údajů;

6. vzaly v úvahu, jaké důsledky mají na rovnost žen a mužů politiky, které pracující vedou 

k tomu, aby trávili dlouhý čas mimo trh práce, jakož i opatření, jež podněcují k 

aktivnímu a vyváženému sladění pracovního, rodinného a soukromého života, například 

vytváření a zpřístupnění kvalitních služeb v oblasti péče o dítě, sociálních služeb pro 

jiné závislé osoby, jakož i opatření ohledně pružné pracovní doby;

7. povzbuzovaly sociální partnery a subjekty zapojené do sociálního dialogu na všech 

úrovních, aby do dynamiky sociálního dialogu a do kolektivního vyjednávání 

angažovaně a systematicky začleňovali otázky týkající se rovnosti mužů a žen a sladění 

pracovního, rodinného a soukromého života, a to při současném respektování jejich 

autonomie;

8. podporovaly politická opatření na odstranění genderových stereotypů ve vzdělávání, v 

odborné přípravě, při volbě povolání a zaměstnání a na trhu práce, jakož i pokud jde o 

sladění pracovního, rodinného a soukromého života;

9. na vnitrostátní úrovni podporovaly pokrok při plnění barcelonských cílů, pokud jde o 

služby v oblasti péče o dítě a zároveň zajistily za pomoci plného využití potenciálu

strukturálních fondů, aby tyto služby byly cenově dostupné, dosažitelné a kvalitní;

  
19 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/wes.htm
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10. vzaly v úvahu, že je vhodné dohodnout se na tom, jaké jsou evropské cíle, pokud jde o 

pokrok v oblasti sociálních služeb, a to při současném respektování rozmanitosti situací 

a strategií každého členského státu a podporovaly politiky na zlepšení kvality, cenové 

dostupnosti a dosažitelnosti sociálních služeb včetně dopravy;

11. ve svých vnitrostátních opatřeních v oblasti flexicurity vytvořených v rámci Lisabonské 

strategie a sociálního dialogu zohlednily problematiku rovnosti žen a mužů, sladění 

pracovního, rodinného a soukromého života a celoživotní přístup.

VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY A EVROPSKOU KOMISI, aby:

1. plně využívaly veškeré prostředky k podpoře rovnosti žen a mužů a odstranění 

segregace podle pohlaví, zejména prostřednictvím vytváření projektů, které podpoří 

zaměstnanost a podnikání žen, jakož i rovnováhu mezi pracovním, rodinným a 

soukromým životem jak pro ženy, tak i pro muže;

2. ve spolupráci s vnitrostátními a evropskými statistickými úřady a s plným využitím 

práce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů zlepšily stávající ukazatele 

monitorování vnitrostátního pokroku na cestě k dosažení barcelonských cílů a v rámci 

následných kroků se do hloubky a podrobně zabývaly srovnatelnými údaji o kvalitě, 

cenové dostupnosti a dosažitelnosti služeb v oblasti péče o dítě;

3. účinně využívaly stávajících nástrojů, zejména průzkumu využívání času, aby v rámci 

EU vypracovaly srovnatelné údaje o těchto důležitých rozměrech rovnosti žen a mužů, 

jako je například čas strávený muži a ženami v placeném zaměstnání a plněním 

rodinných povinností.
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VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI:

1. aby zajistila účinné provádění stávajícího právního rámce Společenství ve všech 

aspektech sladění pracovního rodinného a soukromého života a vyhodnotila stávající 

opatření, zejména s ohledem na jejich dopad na účast na trhu práce, a případnou potřebu 

jejich zlepšení, přičemž VÍTÁ iniciativu Komise, která chce v této otázce konzultovat 

sociální partnery;

2. spolupracovala s členskými státy, sociálními partnery a dalšími zainteresovanými 

stranami, aby prověřila, zda je na evropské úrovni v rámci sladění pracovního, 

rodinného a soukromého života zapotřebí dalších opatření, pokud jde o otcovskou 

dovolenou;

3. vzala v úvahu případnou potřebu revidovat směrnici Rady 86/613/EHS, aby byla 

zajištěna práva spojená s mateřstvím a otcovstvím samostatně výdělečně činných osob a 

jejich spolupracujících manželů či manželek.

__________________


