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3.6.2015 A8-0163/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A8-0163/2015 
Maria Noichl 
Stratégia EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 
2014/2152(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8-0163/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi 
na obdobie po roku 2015 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o 
prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV1, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), 

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý prijala Rada 
v marci 20112, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti 
žien a mužov: 2010 – 2015 (COM(2010)0491), 

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jedno zo základných práv, ktoré je zakotvené 
v Zmluve o Európskej únii a Charte základných práv Európskej únie; keďže cieľmi 
Európskej únie v tejto oblasti je zabezpečiť rovnaké príležitosti a zaobchádzanie medzi 
ženami a mužmi a okrem toho aj bojovať proti akejkoľvek diskriminácii z dôvodu 
pohlavia; 

B. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je kľúčovým ekonomickým činiteľom, pokiaľ 
ide o podporu spravodlivého a inkluzívneho hospodárskeho rastu;   keďže znižovanie 
profesijnej nerovnosti je cieľom nielen z hľadiska rovnakého zaobchádzania, ale aj 

                                                 
1 Ú. v. ES L 101, 15.04.2011, s. 1. 
2 Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011. 
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účinnosti trhu práce; 

C. keďže ženy, ktoré vstupujú do aktívneho pracovného života, zohrávajú vedúcu úlohu pri 
návrate k rastu, keďže umožňujú zvyšovať rodinný príjem, čo vedie k zvyšovaniu 
spotreby, príspevkov sociálneho zabezpečenia a objemu vybraných daní, ako aj k 
obnove hospodárstva;  

D. keďže ženy a muži by mali mať možnosť profitovať rovnakým spôsobom zo slobody 
výberu pri rozhodovaní o tom, ako chcú pokračovať vo svojej kariére a zosúladiť 
pracovný a rodinný život;  

E. pripomína, že podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj by 
zhodná miera účasti na trhu práce priniesla do roku 2030 zvýšenie HDP na obyvateľa o 
12,4 %; 

F. keďže tradičné stereotypy zobrazujúce ženy majú naďalej veľký vplyv na rozdelenie 
úloh medzi ženy a mužov v domácnosti, na pracovisku a v spoločnosti ako takej; 

G. keďže ženy vo vidieckych a odľahlých oblastiach zažívajú viacnásobnú diskrimináciu a 
rodové stereotypy v porovnaní so ženami v mestských oblastiach; keďže by mali mať 
lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a zamestnaniu (vrátane príležitostí 
na samostatnú zárobkovú činnosť), najmä v sektore poľnohospodárstva, s cieľom 
nabádať ich k zotrvaniu; 

H. keďže miera zamestnanosti je hlavným ukazovateľom merania nerovnosti medzi mužmi 
a ženami; keďže kvalita a podmienky v práci sú rovnako dôležitými ukazovateľmi 
merania tejto nerovnosti; keďže v roku 2013 dosiahla podľa Eurostatu celková miera 
zamestnanosti žien v EÚ vo veku 15 až 64 rokov 58,8 % v porovnaní so 69,4 % u 
mužov; 

I. keďže ženy tvoria 60 % nových absolventov, sú však nedostatočne zastúpené napríklad 
v odvetviach vedy, IKT a výskumu; 

J. keďže mnoho žien sa nikdy aktívne nezapojí alebo neregistruje na oficiálnom trhu 
práce, čo spôsobuje osobitné finančné a právne problémy, pokiaľ ide o sociálne práva a 
zabezpečenie; 

K. keďže ženy tvoria len jednu tretinu samostatne zárobkovo činných osôb a všetkých 
začínajúcich podnikateľov v EÚ; 

L. keďže ženy sú nedostatočne zastúpené v niektorých oblastiach vzdelávania a v určitých 
odvetviach, ktoré majú vyššiu úroveň rastu než je priemer; 

M. keďže prístup k službám zabezpečujúcim starostlivosť o deti, staršie a závislé osoby je 
popri boji proti stereotypom nevyhnutný v záujme dosahovania rovnakej účasti žien a 
mužov na trhu práce a na vzdelávaní a odbornej príprave; 

N. keďže pomoc ženám pri návrate na trh práce po pôrode si vyžaduje viacrozmerné 
politické riešenia zahŕňajúce celoživotné vzdelávanie a opatrenia na boj proti neistej 
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práci; 

O. keďže pri vykonávaní rovnakej práce a pri rovnakej kvalifikácii je príjem žien stále 
nižší ako príjem mužov; keďže rozdiel v platoch bol v EÚ v roku 2013 v priemere na 
úrovni približne 16,4 %; 

P. keďže nižšie mzdy žien nevyhnutne vedú k nižším dôchodkovým príspevkom, čo sa 
prejavuje nižšími dôchodkami; keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, a teda aj 
rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, ktorý je približne na úrovni 39 %, stále patrí medzi 
hlavné dôvody, prečo sa ženy v neskoršom období svojho života ocitajú pod hranicou 
chudoby; 

Q. keďže násilie páchané na ženách, či už fyzické, sexuálne alebo psychologické, je 
hlavnou prekážkou dosiahnutia rovnosti medzi ženami a mužmi a predstavuje 
porušovanie základných práv žien; 

R. keďže v štúdiách o rodovo podmienenom násilí sa odhaduje, že jedna pätina až jedna 
štvrtina všetkých žien v Európe má skúsenosť s fyzickým násilím aspoň raz počas 
svojho života v dospelosti a viac než jedna desatina bola vystavená sexuálnemu násiliu 
s použitím sily a 12 % až 15 % žien je obeťami domáceho násilia, v dôsledku ktorého 
zomrie každý deň v EÚ sedem žien;  

S. keďže na manažérskych pozíciách vo verejných inštitúciách je žien stále málo, pričom 
väčšie zastúpenie žien vo vrcholových politických pozíciách je nevyhnutnou 
požiadavkou fungovania demokratickej spoločnosti; 

T. keďže sa potvrdilo, že väčší počet žien na vrcholových hospodárskych pozíciách vedie 
k vysokej organizačnej a finančnej výkonnosti spoločností a kvalitnejšiemu 
rozhodovaniu; 

U. keďže v akčnom programe prijatom na Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji 
v Káhire sa vymedzuje sexuálne a reprodukčné zdravie a práva; 

V. keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva patria do právomoci členských štátov; 
keďže EÚ môže aj napriek tomu prispieť k presadzovaniu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;  

W. keďže je potrebné zaručiť ženám rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia bez ohľadu na ich ekonomickú a geografickú 
situáciu; 

X. keďže EÚ a jej členské štáty môžu prostredníctvom svojej vonkajšej činnosti prispievať 
k posilneniu postavenia žien mimo EÚ; 

Y. keďže vnútroštátne právo v mnohých tretích krajinách nezaručuje mužom a ženám 
rovnaké práva; 

Z. keďže každý rok je 14 miliónov dievčat nútených do manželstiev a 3 milióny sú 
obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov (FGM); 
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AA. keďže zhromažďovanie štatistických údajov o nerovnosti medzi mužmi a ženami je 
prioritou so zreteľom na súdržnú stratégiu na boj proti faktorom, ktoré bránia 
dosiahnutiu rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ; 

1. vyzýva Komisiu, aby navrhla stratégiu rovnosti medzi ženami a mužmi v Európskej únii 
na obdobie medzi rokmi 2015 a 2020 (ďalej stratégiu), zameranú na zlepšenie 
postavenia všetkých žien bez ohľadu na ich sociálnu, geografickú a hospodársku 
situáciu; 

Vzdelávanie, odborná príprava a prístup na trh práce  

2. pripomína potrebu odstránenia rodovej diskriminácie a prekážok v prístupe na trh práce, 
a to najmä prostredníctvom lepšieho prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave, 
a odporúča, aby stratégia zahŕňala tieto aktivity: 

i) podpora žien a dievčat v zvyšovaní ich záujmu o odvetvia s vyššou hospodárskou 
pridanou hodnotou a v ktorých ženy nemajú dostatočné zastúpenie, predovšetkým 
IKT a odvetvie vedy a techniky, pomoc pri vstupe do týchto odvetví a umožnenie 
prekonania neviditeľných prekážok prostredníctvom poskytovania dodatočných 
vzdelávacích príležitostí a programov tútorstva počas ich pracovného života; 

ii) podpora podnikania žien v mestských aj vo vidieckych oblastiach, podpora 
opatrení a aktivít v oblasti podpory, poradenstva a odbornej prípravy žien, ktoré 
sa rozhodnú stať podnikateľkami, sprostredkovanie prístupu k úverom, 
odstraňovanie byrokracie a znižovanie množstva prekážok pre začínajúce podniky 
a rodinné podniky, ktoré prevádzkujú ženy; 

iii) prijatie opatrení na podporu vyššej zamestnanosti žien, ako napríklad finančne 
dostupná starostlivosť a starostlivosť o deti, flexibilnosť pracovného času 
a pracoviska, pričom tieto opatrenia by sa prijali prostredníctvom verejnej 
politiky, ale tiež prostredníctvom stimulov pre podniky, aby takéto riešenia 
ponúkali; 

iv) vykonávanie aktivít na podporu modernizácie a zlepšovania ochrany tehotných 
žien a matiek na pracovisku, pomoc matkám pri návrate na trh práce po pôrode 
a vytváranie rovnováhy medzi prácou a rodinným životom; 

Odmeňovanie  

3. uznáva potrebu zaručiť rovnosť v odmeňovaní a v bonusoch ako dôležitý krok 
k rovnosti medzi ženami a mužmi a odporúča, aby stratégia zahŕňala tieto aktivity: 

i) zabezpečenie dodržiavania základnej zásady „rovnaká mzda za rovnakú alebo 
rovnocennú prácu“ v prípade žien aj mužov, ako aj podpora pre členských štátov 
a sociálnych partnerov pri znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov 
prostredníctvom verejnej politiky a výmeny najlepších postupov; 

ii) prijatie vhodných opatrení na zníženie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, 
ktoré sú priamym dôsledkom rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, a aby 
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posúdili vplyv dôchodkových systémov na ženy, s osobitnou pozornosťou 
venovanou zmluvám na čiastočný úväzok a atypickým zmluvám; 

Násilie páchané na ženách 

4. pripomína ničivé dôsledky násilia páchaného na ženách, ktoré je najrozšírenejšou 
formou porušovania ľudských práv v EÚ a odporúča, aby stratégia zahŕňala tieto 
aktivity: 

i) podpora ratifikácie Istanbulského dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu 
na ženách, pričom by sa dodržiavali vnútroštátne ústavné zásady, a tiež začiatok 
procesu pristúpenia EÚ k dohovoru; 

ii) zlepšenie poskytovania systematickej odbornej prípravy kvalifikovaných 
pracovníkov, ktorí sa budú starať o ženy, ktoré sú obeťami fyzického, sexuálneho 
či psychického násilia; 

iii) vyhlásenie roku 2017 za rok ukončenia násilia na ženách, posilnenie opatrení 
na podporu aktivít v oblasti predchádzania násiliu na ženách (aj prostredníctvom 
posúdenia uplatňovania balíka opatrení týkajúcich sa obetí), aktivity 
na zvyšovanie informovanosti, zber dát a financovanie pre mimovládne 
organizácie; 

Rozhodovací proces 

5. zdôrazňuje neprijateľnú nerovnováhu v rozhodovacom procese vo verejnom aj 
v súkromnom sektore a odporúča, aby stratégia zahŕňala tieto aktivity: 

i) podpora aktivít na boj proti zachovávaniu stereotypov prostredníctvom 
informačných kampaní a zlepšovanie imidžu žien v médiách; 

ii) podpora aktivít, ktoré prispievajú k väčšej reprezentácii žien na najvyšších 
pozíciách vo verejných inštitúciách na celonárodnej a miestnej úrovni v politickej 
sfére a na univerzitách a vysokých školách;  

iii) podpora aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu počtu žien na najvyšších pozíciách 
v spoločnostiach; 

Zdravie 

6. uznáva zdravie ako kľúčový faktor osobného rozvoja žien a odporúča, aby stratégia 
zahŕňala tieto aktivity: 

i) jasnejšie zameranie na prevenciu sexuálne prenosných chorôb a spôsobov ich 
prevencie, ako aj na výskum v oblasti zlepšenia odhaľovania chorôb, ktoré 
postihujú iba ženy, ako napríklad niektoré druhy rakoviny (rakovina vaječníkov, 
krčka maternice a prsníka); 

ii) zlepšený prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre ženy, najmä 
v odľahlých oblastiach; 
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Vonkajšia činnosť 

7. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zahrnuli rovnosť medzi mužmi a ženami do všetkých 
svojich externých politík a odporúča, aby sa do stratégie zahrnuli tieto aktivity: 

i) pokračujúci záväzok EÚ posilňovať postavenie žien prostredníctvom rozvojovej 
a humanitárnej pomoci v tretích krajinách; 

ii) podpora partnerských krajín pri presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi 
prostredníctvom všetkých aspektov partnerských dohôd; 

iii) zahrnutie osobitnej kapitoly týkajúcej sa práv žien so zameraním na mrzačenie 
ženských genitálií a nútené manželstvá v útlom veku do akčného plánu Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť v oblasti ľudských práv  

Všeobecné odporúčania 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stratégiu zavádzali v zhode s ich oblasťami 
príslušnosti, zdôrazňujúc dôležitosť výmeny najlepších postupov, a to najmä 
v prípadoch, kde členské štáty majú výlučnú príslušnosť; 

9. vyzýva inštitút Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby naďalej zhromažďoval údaje 
a hodnotiace tabuľky rozdelené podľa pohlavia; 

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
členských štátov. 

Or. en 

 
 
 


