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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ 

(2017/2210(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 11 a 23 Charty základných práv Európskej únie, 

– 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 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o 

vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 

vo veciach zamestnanosti a povolania1, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 

o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 

alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 

audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych 

službách)2, 

– so zreteľom na návrh Komisie z 26. apríla 2017 smernice Európskeho parlamentu a 

Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, 

ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (COM(2017)0253), 

– so zreteľom na návrh Komisie o treťom strednodobom akčnom programe Spoločenstva 

o rovnosti príležitostí pre ženy a mužov na roky 1991 – 1995 (COM(90)0449), 

– so zreteľom na rezolúciu Rady a predstaviteľov vlád členských štátov, ktorí sa stretli 

v rámci zasadnutia Rady 5. októbra 1995, o zobrazovaní mužov a žien v reklame a 

médiách3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2000 s názvom Smerom k rámcovej 

stratégii Spoločenstva v oblasti rovnosti mužov a žien (2001 – 2005) 

(COM(2000)0335), 

– so zreteľom na závery Rady z 9. júna 2008 o odstraňovaní rodových stereotypov v 

spoločnosti, 

– so zreteľom na závery Rady z 24. júna 2013 o podpore žien na rozhodovacích pozíciách 

v médiách, 

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

v marci 2011, 

– so zreteľom na Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 z 1. marca 2006 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1. 
3 Ú. v. ES C 296, 10.11.1995, s. 15. 
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(COM(2006)0092), 

– so zreteľom na Stratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 z 21. septembra 2010 

(COM(2010)0491), 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom 

Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (Strategický záväzok pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2019) (SWD(2015)0278), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. júla 1997 o diskriminácii žien v reklame, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu a reklamy na 

rovnosť medzi ženami a mužmi1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o odstraňovaní rodových stereotypov 

v EÚ2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o rodovej rovnosti a posilnení 

postavenia žien v digitálnom veku3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu 

práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice Rady 

2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 

zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní 

v zamestnaní“)5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o potrebe stratégie EÚ na odstránenie 

rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých 

pracovných miestach7, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. októbra 2017 o posilnení ekonomického postavenia 

žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ8, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu 

a zneužívaniu v EÚ9, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z 10. júla 2013 o rodovej 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 295E, 4.12.2009, s. 43. 
2 Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 18. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2016)0204. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2016)0338. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0360. 
6 Prijaté texty, P8_TA(2017)0260. 
7 Prijaté texty, P8_TA(2017)0290. 
8 Prijaté texty, P8_TA(2017)0364. 
9 Prijaté texty, P8_TA(2017)0417. 
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rovnosti a médiách, 

– so zreteľom na odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1555 

z 24. apríla 2002 o obraze žien v médiách, 

– so zreteľom na odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1799 

z 26. júna 2007 o obraze žien v reklame, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom z 27. 

septembra 2017 o rodovej rovnosti v audiovizuálnom sektore, 

– so zreteľom na štúdiu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z roku 2013 s 

názvom Preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ: 

ženy a médiá – posilňovanie rodovej rovnosti v procese rozhodovania v mediálnych 

organizáciách, 

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu a jej prílohy, prijaté na Štvrtej 

svetovej konferencii o ženách v septembri 1995, 

– so zreteľom na správu Rady Európy z roku 2013 s názvom Médiá a obraz žien, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru 

pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0031/2018), 

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Európskej únie, ktorá je 

zakotvená v zmluvách, pričom v článku 8 ZFEÚ sa uvádza, že vo všetkých svojich 

činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti 

medzi mužmi a ženami; keďže politiky EÚ na podporu rodovej rovnosti pomohli 

zlepšiť život mnohých európskych občanov; 

B. keďže médiá sú štvrtou mocou a majú schopnosť ovplyvňovať a v konečnom dôsledku 

formovať verejnú mienku; keďže médiá sú jedným z pilierov demokratických 

spoločností a ako také majú povinnosť zabezpečovať slobodu informácií, rozmanitosť 

názorov a pluralitu médií, presadzovať rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a bojovať 

proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti, a to okrem iného tým, že budú 

zobrazovať rozličné spoločenské vzory; keďže mediálne organizácie musia byť preto 

ostražité; 

C. keďže Štvrtá svetová konferencia o ženách, ktorá sa konala v Pekingu v roku 1995, 

uznala dôležitosť vzťahu medzi ženami a médiami pre dosiahnutie rovnosti medzi 

ženami a mužmi a začlenila dva strategické ciele do Pekinskej akčnej platformy: 

a) zvýšiť účasť a prístup žien k prejavu a rozhodovaniu v médiách a prostredníctvom 

nich a k novým technológiám komunikácie; 

b) podporovať vyvážené a nestereotypné vykresľovanie žien médiami; 

D. keďže spôsob, akým sú ženy a muži zobrazovaní v médiách, môže byť odrazom ich 

nerovného zastúpenia v rôznych kontextoch vrátane politického, hospodárskeho, 

sociálneho, vedeckého, náboženského, kultúrneho a športového, pričom muži sa 
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vyskytujú väčšinou v aktívnych sociálnych úlohách a ženám sú vymedzené pasívnejšie 

úlohy; keďže zo všetkých stereotypov, ktoré ovplyvňujú obraz žien a mužov, je 

hlavným príkladom sexualizácia ženského tela, čo je možno najzjavnejšie v bulvárnej 

tlači a v reklame; keďže erotizovanie násilia a objektivizácia žien v médiách majú 

negatívny vplyv na boj za odstránenie násilia voči ženám; keďže rodové stereotypy sú 

často spojené s inými stereotypmi, s ktorými súvisí diskriminácia na akomkoľvek 

základe;  

E. keďže médiá majú významný vplyv na kultúrne rodové normy a to, ako sa formuje a 

vyvíja sociálne zobrazenie späté s ženami a mužmi a ako ovplyvňuje publikum 

stereotypným vyobrazením tela a predstavami mužskosti a ženskosti, napríklad pokiaľ 

ide o prezentáciu žien v reklame a spôsoby, akými sú výrobky cielené na potenciálnych 

spotrebiteľov, obvykle zachováva tradičné rodové štandardy; keďže v prípadoch, keď 

médiá aj naďalej prezentujú stereotypné zobrazenie mužov a žien vrátane LGBTI osôb, 

ľudia veľmi často vnímajú tieto zobrazenia ako oprávnené, takže je ťažké alebo 

nemožné ich spochybňovať; 

F. keďže reklamný priemysel zohráva v moderných spoločnostiach významnú úlohu 

v rámci mediálneho prostredia, keďže komunikuje použitím obrazov a názorov, ktoré 

pôsobia na naše city, a môžu tak utvárať naše hodnoty, postoje a vnímanie sveta; keďže 

vyobrazením jedného pohlavia skresleným spôsobom sa môže reklama uchýliť k 

sexizmu a opakovať diskriminačné praktiky; keďže reklama môže byť považovaná za 

diskriminačnú alebo sexistickú, ak je niektoré pohlavie zobrazované ponižujúcim a 

urážlivým spôsobom alebo ako menej schopné, menej inteligentné alebo 

menejcennejšie; 

G. keďže nové technológie pretvárajú tradičné mediálne obchodné modely; keďže 

audiovizuálny sektor je veľmi dôležité odvetvie s ekonomickou hodnotou, ktoré 

zamestnáva viac ako milión ľudí v EÚ; keďže v záujme vyrovnania sa s novými online 

komunikačnými a multimediálnymi systémami sa musia vykonať potrebné úpravy 

opatrení na vnútroštátnej úrovni, ako aj úpravy systémov samoregulácie, bez toho, aby 

bol dotknutý výsledok rokovaní o smernici o audiovizuálnych mediálnych službách; 

H. keďže hľadisko žien i hľadisko mužov treba zohľadňovať rovnocenným spôsobom, aby 

sme získali ucelenú a diverzifikovanú predstavu o všetkých stránkach spoločenskej 

reality; keďže je dôležité, aby sa v oznamovaní informácii, faktov a názorov na 

problémy, ktorým čelia ženy v médiách, nestratil potenciál a zručnosti žien, pričom 

uznáva, že ženy nemožno považovať za jednu homogénnu skupinu; 

I. keďže ďalšie zobrazovanie negatívnych a ponižujúcich obrazov žien v elektronickej, 

tlačovej, vizuálnej a zvukovej mediálnej komunikácii sa musí zmeniť; keďže rodové 

rozdiely sa vytvárajú a reprodukujú aj prostredníctvom jazyka a obrazov rozširovaných 

médiami; keďže deti sú vystavené rodovým rozdielom vo veľmi mladom veku 

prostredníctvom vzorov propagovaných televíznymi seriálmi a programami, diskusiami, 

hrami, videohrami a reklamami; keďže rodové úlohy sa utvárajú prevažne v detstve a 

počas dospievania a majú vplyv v priebehu celého života; keďže vzdelávanie a odborná 

príprava odborníkov v oblasti médií sú účinnými nástrojmi v boji proti rodovým 

stereotypom a pri ich odstraňovaní a pri zvyšovaní informovanosti o potrebe 

podporovať rovnosť; 
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J. keďže v roku 2015 ženy v EÚ-28 tvorili 68 % absolventov štúdia odboru žurnalistika a 

informácie, zatiaľ čo z údajov o zamestnanosti v EÚ28 v období 2008 – 20151 vyplýva, 

že priemerný podiel žien zamestnaných v mediálnom sektore sa neustále pohybuje na 

úrovni približne 40 %; 

K. keďže podiel žien v procese rozhodovania v médiách v EÚ-28 bola v roku 2015 stále 

pod zónu vyváženého zastúpenia mužov a žien (40 – 60 %) vo výške iba 32 %, zatiaľ čo 

podiel žien sú predsedníčkami predstavenstiev bola iba 22 %2; 

L. keďže rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov sú v EÚ pretrvávajúcim 

problémom a sú zjavné v rôznych odvetviach ekonomiky vrátane médií, kde je rozdiel v 

odmeňovaní mužov a žien 17 %; 

M. keďže ženy v médiách naďalej narážajú na tzv. sklený strop a nemusia mať rovnaké 

príležitosti profesionálneho postupu alebo kariérneho rastu v dôsledku rôznych faktorov 

vrátane postupov organizačnej kultúry, ktorá je často nezlučiteľná s rovnováhou medzi 

pracovným a súkromným životom z dôvodu konkurenčného prostredia, pre ktoré je 

príznačný stres, neflexibilné časové lehoty a dlhý pracovný čas; keďže ženy majú z 

dôvodu ich nedostatočného zastúpenia vo vedúcich pozíciách menšiu rozhodovaciu 

právomoc pri určovaní obsahu spravodajstva; 

N. keďže mediálne organizácie v členských štátoch môžu zavádzať vlastné politiky v 

oblasti rovnosti, čo v EÚ vedie k širokému spektru postupov: od veľmi komplexných 

politických rámcov, ktoré zahŕňajú mediálny obsah a zaručujú vyvážené zastúpenie 

mužov a žien v rozhodovacích orgánoch, až po prípady, keď žiadna podobná politika 

neexistuje; 

O. keďže podľa výskumu len 4 % spravodajstva nezobrazujú stereotypy; keďže ženy tvoria 

iba 24 % osôb, o ktorých počúvame alebo čítame v správach3; keďže ženy informujú asi 

len o 37 % udalostí, čo platí tak pre online, ako aj pre offline spravodajské zdroje, 

pričom za posledných 10 rokov sa neobjavili žiadne náznaky zlepšenia tejto situácie4; 

keďže ženy sú väčšinou vyzývané, aby vyjadrili rozšírený názor (41 %) alebo sa 

podelili o osobné skúsenosti (38 %), málokedy sú však citované ako odborníčky (len v 

17 % prípadov); keďže výskum takisto ukázal, že ženy sa objavujú ako odborníčky 

alebo komentátorky v menej než jednom z piatich prípadov (18 %)5; 

P. keďže napriek veľkej rozmanitosti médií v členských štátoch sú ženy neprimerane 

nedostatočne zastúpené v spravodajských a informačných médiách a ešte zriedkavejšie 

ich vidieť v oblasti športu, politiky, hospodárstva a financií; keďže historicky známe 

ženské postavy sa takmer neobjavujú v súvisiacom  mediálnom obsahu, ako napríklad 

                                                 
1 Spoločný zber údajov, ktorý uskutočnili UNESCO, OECD a Eurostat (UOE), k dispozícii na adrese: 

http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02 
2 EIGE, Index rodovej rovnosti 2017. 
3 https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/factsheet_women_and_media.pdf  
4 Lenka Vochocová, verejné vypočutie výboru FEMM na tému „Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ“, 

26. júna 2017, záznam k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM.  
5 Projekt Global Media Monitoring, regionálna správa pre Európu (2015), k dispozícii na adrese: 

http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf.  

http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/factsheet_women_and_media.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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v životopisných dokumentárnych programoch; 

Q. keďže rovnaká miera zastúpenia žien a mužov v oznamovaní o obsahu a v úlohe 

informačného zdroja je kľúčové nielen z dôvodu zastúpenia, ale aj z dôvodu rovnosti 

príležitostí a plného uznania ich odborných znalostí a schopností; keďže v rámci 

európskeho mediálneho priestoru však existujú prekážky, ktoré bránia zodpovednému 

prístupu k rodovej rovnosti, vzhľadom na finančné obmedzenia a pracovné podmienky 

vrátane neistých pracovných podmienok a úrovní odbornej praxe v kombinácii s 

rastúcou rýchlosťou prenosu informácií a obchodnými aspektami; 

R. keďže v médiách pracuje množstvo žien na vrcholovej profesionálnej úrovni vrátane 

renomovaných režisérok, novinárok a reportérok, ktoré síce odvádzajú rovnako dobrý 

pracovný výkon ako muži, ale sú viac vystavené rodovo motivovanému násiliu a 

diskriminácii na pracovisku a nemusia sa dočkať rovnakej úrovne uznania ako ich 

mužské náprotivky; 

S. keďže ženy, ktoré sú aktívne v sociálnych médiách, sa stretávajú so zvýšenou úrovňou 

obťažovania; keďže toto obťažovanie má potenciál umlčať hlas žien a oslabuje ich 

účasť v spoločnosti; keďže celosvetovo zozbierané údaje preukazujú, že polovica žien 

zamestnaných v médiách zažila sexuálne zneužívanie, jedna štvrtina z nich zažila 

prejavy fyzického násilia a tri štvrtiny zažili zastrašovanie, hrozby a zneužívanie1; 

keďže narastajú obavy v súvislosti s kybernetickým násilím na ženách a dievčatách 

a odhaduje sa, že jedna z desiatich žien v EÚ zažila nejakú formu kybernetického 

násilia od dosiahnutia veku 15 rokov1; keďže neexistuje dostatok údajov a výskumov 

o kybernetickom násilí páchanom na ženách na úrovni EÚ; keďže psychické a sexuálne 

obťažovanie predstavujú porušenie ľudských práv; keďže médiá a vnútroštátne a 

medzinárodné regulačné orgány by mali stanoviť pravidlá vrátane sankcií, ktoré majú 

uplatňovať mediálne organizácie v záujme riešenia týchto otázok; 

T. keďže predovšetkým investigatívne novinárky sú často vystavené násiliu a stávajú sa 

terčom smrteľných útokov, čoho dôkazom sú prípady Veronicy Guerinovej alebo 

Daphne Caruanovej Galiziovej; 

U. keďže podľa štúdie, ktorú uskutočnila európska sieť žien v audiovizuálnej oblasti 

(European Women’s Audiovisual Network)2 len jeden z piatich filmov v siedmich 

skúmaných európskych krajinách režírovala žena a väčšina zdrojov financovania je 

určená pre filmy, ktoré nerežírujú ženy, aj keď ženy tvoria približne polovicu všetkých 

absolventov filmových škôl; 

V. keďže mediálne spoločnosti by mali prijať systémy samoregulácie a kódexy správania 

stanovujúce procesné pravidlá a kariérne kritériá a kritériá mediálneho pokrytia 

na ochranu a podporu rodovej rovnosti; keďže na európskej úrovni je potrebné 

normalizovať v spolupráci s odborovými organizáciami Únie systémy samoregulácie a 

etické kódexy tohto typu, ktorými by sa sledovala jasná politika v oblasti rodovej 

                                                 
1 Kampaň Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ) týkajúca sa rodovo podmieneného násilia v práci 

https://www.ifj-stop-gender-based-violence.org/.  
2 „Where are the women directors in European films? Gender equality report on female directors (2006-2013) 

with best practice and policy recommendations“ (Kde sú ženy-režisérky v európskych filmoch? Správa o rodovej 

rovnosti v oblasti žien-režisérok (2006 – 2013) s najlepšími postupmi a politickými odporúčaniami), 

http://www.ewawomen.com/en/research-.html.  

https://www.ifj-stop-gender-based-violence.org/
http://www.ewawomen.com/en/research-.html
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rovnosti; 

Prítomnosť žien v médiách  

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci ženy medzi absolventmi vysokoškolského štúdia 

mediálnych odborov predstavujú značnú časť pracovnej sily v médiách, na riadiacich 

pozíciách a na vrcholových pozíciách nie sú zastúpené dostatočne; domnieva sa, že 

verejné aj súkromné mediálne služby majú zodpovednosť zabezpečiť rovnosť medzi 

ženami a mužmi a zabrániť akejkoľvek diskriminácii; vyzýva členské štáty, aby 

rozvíjali politické stimuly na zníženie prekážok, ktoré ženám bránia v prístupe k 

riadiacim pozíciám a vedúcemu postaveniu v mediálnych organizáciách; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zastúpenie žien vo verejnoprávnych médiách v EÚ je 

v priemere nízke, a to tak na strategických, ako aj na prevádzkových vedúcich 

pozíciách, ako aj v správnych radách (v roku 2017: 35,8 % vo výkonných pozíciách 

37,7 % v nevýkonných pozíciách a 33,3 % ako členky správnych rád)1;  

3. pripomína, že vzhľadom na monitorovanie kritických oblastí Pekinskej akčnej 

platformy, ktorá sa týka žien v médiách, EIGE vypracoval tieto ukazovatele: 

– podiel žien a mužov na rozhodovacích pozíciách v mediálnych organizáciách 

a v správnych radách mediálnych organizácií v EÚ; 

– podiel žien a mužov v správnych radách mediálnych organizácií v EÚ; 

– politiky na podporu rodovej rovnosti v mediálnych organizáciách; 

 

4. pripomína, že v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách sa stanovuje, že ciele 

tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich 

možno lepšie naplniť na úrovni Únie, no neuvádza sa žiadny odkaz na rovnaké 

zastúpenie v mediálnych organizáciách; 

5. konštatuje, že napriek tomu, že ženy v súčasnosti vo verejnoprávnych médiách nie sú 

zastúpené dostatočne, je naďalej pravdepodobnejšie, že do nich budú prijaté alebo v 

rámci nich povýšené na vedúce pozície ako v súkromných médiách2; 

6. vyzýva členské štáty a mediálne organizácie na podporu a rozvíjanie stimulačných 

opatrení vrátane kvót pre rovnaké zastúpenie žien a mužov na rozhodovacích pozíciách, 

ako aj na to, aby sa kládol väčší dôraz na účinné monitorovanie tohto úsilia v týchto 

organizáciách; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila jej úsilie uvoľniť smernicu 

o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch, ktorá je pozastavená v Rade od roku 2013; 

7. berie na vedomie dlhú tradíciu využívania oboch zmluvných i kmeňových 

zamestnancov, ktorá existuje v odvetví médií a jeho ďalšej digitalizácie, ktorá viedla k 

zníženiu tradičného obehu a príjmom z reklamy, čo má vplyv na druh pracovnej zmluvy 

v odvetví; okrem toho poukazuje na skutočnosť, že ženy sú nadmerne zastúpené v 

atypických formách práce na celom trhu práce; konštatuje, že narastajúci tlak na 

                                                 
1 Rodová rovnosť na vedúcich a rozhodovacích pozíciách. Preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy 

v členských štátoch EÚ, 2017 (zdroj: Inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) – štatistická databáza žien a mužov v 

rozhodovacom procese). 
2 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE): Preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy 

v členských štátoch EÚ: ženy a médiá – posilňovanie rodovej rovnosti v procese rozhodovania v mediálnych 

organizáciách, (2013). 
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mediálny sektor z hľadiska udržania hospodárskej životaschopnosti v dôsledku 

digitalizácie pravdepodobne povedie k nárastu počtu týchto foriem pracovných zmlúv; 

8. domnieva sa, že stereotypy môžu viesť k negatívnemu sociálnemu prostrediu pre ženy a 

môžu prispieť k rodovej diskriminácii na pracovisku; poukazuje na dôležitosť 

pozitívneho sociálneho prostredia, ktoré pomáha pracovníkom vyrovnať sa s vysokou 

mierou intenzity práce; 

9. pripomína, že mediálne organizácie môžu voľne stanovovať úlohy pre svojich 

zamestnancov, a to tak mužov, ako aj ženy, naliehavo ich však vyzýva, aby pri tom v 

plnej miere rešpektovali ľudskú dôstojnosť a profesijné kvality; v tejto súvislosti si 

všíma znepokojujúce prípady reportérok, ktoré sú považované za vhodnejšie pre 

televíznu žurnalistiku, pretože sú vnímané ako atraktívnejšie pre divákov, a ktoré sú 

následne v staršom veku nahradené mladšími kolegyňami;  

10. okrem toho odsudzuje rozšírený výskyt sexuálneho obťažovania a iných typov 

zneužívania, predovšetkým pri online hrách a v sociálnych médiách a nabáda mediálne 

spoločnosti, aby vytvorili bezpečné prostredie, ktoré reaguje na každý prípad 

obťažovania; žiada preto rôzne opatrenia vrátane zvyšovanie povedomia, vnútorných 

predpisov o disciplinárnych sankciách pre páchateľov, a/alebo psychologickú a právnu 

podporu obetiam týchto praktík zameraných na predchádzanie a boj proti šikanovaniu a 

sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, ako aj v online prostredí; 

11. dôrazne odsudzuje útoky na novinárky, ktoré nebojácne podávajú správy o závažných 

politických a kriminálnych otázkach a požaduje vyvinúť čo možno najväčšie úsilie 

s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť všetkých novinárov; 

12. naliehavo žiada verejné a súkromné mediálne organizácie, aby prijali vnútorné politiky, 

napríklad politiky rovnakých príležitostí a rozmanitosti, ktoré zahŕňajú opatrenia proti 

obťažovaniu, materskú alebo rodičovskú dovolenku, pružné pracovné podmienky, ktoré 

podporujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre ženy a povzbudzujú 

mužov k tomu, aby rovnako využívali rodičovskú dovolenku, čím sa zabezpečí 

spravodlivé rozdelenie starostlivosti o deti, ako aj mentorstvo a program odbornej 

prípravy v oblasti riadenia programov, využívanie telepráce a pružnej organizácie práce 

pre ženy aj mužov na dobrovoľnom základe a bez toho, aby bol dotknutý služobný 

postup; 

13. vyzýva médiá, aby rešpektovali právo žien a mužov využívať materskú, otcovskú alebo 

rodičovskú dovolenku; poukazuje na to, že žiadna tehotná žena by nemala byť 

diskriminovaná z dôvodu jej stavu a žiadnej žene by nemalo byť odmietnuté 

zamestnanie z dôvodu, že by sa mohla rozhodnúť otehotnieť; 

14. navrhuje, aby mediálne organizácie vytvorili vo viacerých oblastiach, najmä v tých, v 

ktorých sú ženy nedostatočne zastúpené, databázy expertiek, ktoré budú môcť byť v 

prípade potreby použité; nabáda okrem toho k zberu údajov rozčlenených podľa 

pohlavia týkajúcich sa všetkého možného mediálneho obsahu; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty na zvýšenie účasti a prístupu žien k prejavom 

a rozhodovaniu prostredníctvom médií a k novým komunikačným technológiám; 



 

RR\1146724SK.docx 11/25 PE612.271v02-00 

 SK 

16. domnieva sa, že všetci pracovníci v mediálnom sektore by mohli ťažiť zo všeobecného 

zlepšenia podmienok žien na pracovisku; domnieva sa však, že takéto zlepšenie nie je 

dostatočné a že nerovnosti stále pretrvávajú; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské 

štáty a Komisia podporovali a zabezpečili uplatňovanie zásady rovnakej odmeny v 

súlade s článkom 157 ZFEÚ, a to aj prostredníctvom boja proti rozdielom v 

odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov, znižovaním podielu neistej práce1, 

zabezpečovaním prístupu k cenovo dostupným a kvalitným službám starostlivosti o deti 

a lepšími politikami v oblasti rovnováhy pracovného a súkromného života a 

zabezpečením práv kolektívneho vyjednávania; 

17. pripomína, že médiá musia bezodkladne vykonávať politiku rovnakého odmeňovania 

za rovnakú prácu, a to vrátane povinnosti transparentnosti odmeňovania, a zároveň 

umožniť ženám využívať rovnaké príležitosti na postup a školenie a všetky ďalšie 

dodatočné výhody za rovnakých podmienok ako mužom; 

18. berie na vedomie pozitívnu úlohu výborov žien a pracovníkov pre záležitosti týkajúce 

rovnosti žien na pracoviskách; žiada, aby sa rodová rovnosť presadzovala v médiách 

ako prierezová politika ľudských zdrojov; domnieva sa, že dosiahnutie rovnosti žien v 

médiách na všetkých úrovniach, a najmä na úrovniach rozhodovania, si vyžaduje 

organizačná kultúra zameraná na zamestnancov a vrcholový manažment vnímavý k 

otázkam rodovej rovnosti; odporúča, aby vnútroštátne regulačné orgány a mediálne 

organizácie dodržiavali odporúčania Komisie týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej 

odmeny pre mužov a ženy2, vytvorili usmernenia týkajúce sa spravodlivých výberových 

konaní, zaviedli komplexné politiky rovnosti vzťahujúce sa na mediálny obsah 

a podporujúce zlepšenie postavenia žien v rozhodovacích orgánoch a takisto aby 

vytvorili interné postupy riešenia prípadov obťažovania na pracovisku; vyzýva 

Komisiu, aby naďalej monitorovala riadne uplatňovanie a presadzovanie smernice 

2006/54, ktorou sa prenáša dôkazné bremeno v prípadoch diskriminácie na základe 

pohlavia; 

Mediálny obsah a ženy 

19. zdôrazňuje úlohu médií ako činiteľa sociálnej zmeny a ich vplyv na nastavenie verejnej 

mienky a vyzýva členské štáty, aby vo verejných médiách podporovali obsah týkajúci 

sa rodovej rovnosti; poukazuje na to, že všetky opatrenia regulujúce sexizmus a rodové 

stereotypy v mediálnom obsahu doteraz patria do právomoci členských štátov; 

pripomína zákaz diskriminácie na základe pohlavia v médiách podľa smernice 

o audiovizuálnych mediálnych službách; okrem toho zdôrazňuje, že zatiaľ čo regulačné 

opatrenia podliehajú zváženiu zásady slobody prejavu, redakčná sloboda by nemala v 

žiadnom prípade slúžiť na podporu alebo legitimizáciu ponižujúceho zobrazovania žien 

a LGBTI osôb; naliehavo vyzýva členské štáty, aby v rámci ochrany uvedených slobôd 

regulovali prístup k videohrám s škodlivým online obsahom a k pornografii na 

internete; 

20. zdôrazňuje, že ekonomické argumenty nemôžu byť výhovorkou pre zachovávanie 

                                                 
1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach. 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality/equal-

pay/gender-pay-gap-situation-eu_en 

file:///C:/Users/amccartney/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BYWI1SEC/TA+P8-TA-2017-0290+0+DOC+PDF+V0/EN,%20Uznesenie%20Európskeho%20parlamentu%20zo%204.%20júla%202017%20o%20pracovných%20podmienkach%20a%20neistých%20pracovných%20miestach
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
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rodových stereotypov v mediálnom obsahu; 

21. zdôrazňuje, že násilný a sexistický mediálny obsah má negatívny vplyv na ženy a ich 

účasť v spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad istou komerčnou audiovizuálnou 

komunikáciou, ktorá spôsobuje psychologickú alebo fyzickú ujmu deťom a mladým 

ľuďom; naliehavo vyzýva príslušné zainteresované strany a orgány, aby riešili otázku 

reklamy, ktorá nepriamo podporuje poruchy príjmu potravy, ako napríklad anorexiu, 

a prijali ďalšie opatrenia na ochranu obzvlášť zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane 

dievčat a mladých žien pred takýmto obsahom; 

22. naliehavo žiada, aby sa mediálny obsah vrátane reklamy, ktorý sa týka rodinného 

plánovania, sexuálnych a reprodukčných práv, zdravia matiek a detí a vzdelávania 

zameriaval na mužov aj ženy; 

23. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať mediálnu gramotnosť a poskytovať všetkým 

príslušným zainteresovaných stranám iniciatívy zamerané na mediálne vzdelávanie 

zohľadňujúce rodové hľadisko s cieľom podporiť mladých ľudí pri rozvíjaní kritického 

myslenia a pomôcť im rozpoznať sexistické zobrazovanie a diskrimináciu, rodovo 

motivované násilie, kybernetickú šikanu, nenávistný verbálny prejav atď.; zdôrazňuje 

potrebu preventívnych opatrení vrátane šifrovania a rodičovskej kontroly s cieľom 

zabezpečiť bezpečnejšie používanie internetu a digitálnu a mediálnu gramotnosť; 

upriamuje pozornosť na skutočnosť, že stereotypy objavujúce sa v reklame a ďalších 

mediálnych produktoch môžu mať vplyv na socializáciu detí a následne na názory detí 

na seba samé, na svojich rodinných príslušníkov a okolitý svet; poukazuje na to, že 

reklama môže byť účinným nástrojom na spochybňovanie stereotypov; žiada preto, aby 

sa väčší dôraz kládol na aktivity v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy 

ako spôsob boja proti diskriminácii a podpory rodovej rovnosti; 

24. odporúča, aby sa v mediálnych organizáciách kládol dôraz na mierne opatrenia, ako 

napríklad plány pre rodovú rovnosť alebo usmernenia, a odporúča, aby tieto protokoly 

ustanovili normy pozitívneho zobrazovania žien v reklame, spravodajstve, pri podávaní 

správ, produkcii alebo vysielaní a aby sa vzťahovali na všetky oblasti citlivého obsahu, 

medzi ktoré patrí znázorňovanie moci a nadradenosti, odborné znalosti, rozhodovanie, 

sexualita, násilie, rôznorodosť úloh a používanie nesexistického jazyka; ďalej nabáda 

verejné a súkromné médiá, aby presadzovali hľadisko rodovej rovnosti v celom svojom 

obsahu a aby používali plány rovnosti s cieľom zobraziť sociálnu rozmanitosť; 

25. odporúča, aby predpisy vydávané orgánmi pre médiá a komunikáciu stanovovali kritériá 

na zabezpečenie nestereotypného zobrazovania žien a dievčat a aby umožňovali 

prípadné odstránenie urážlivého obsahu; okrem toho odporúča, aby sa špecializované 

organizácie, ako sú vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti a ženské mimovládne 

organizácie, zapájali do monitorovania vykonávania týchto predpisov; 

26. poukazuje na to, že členské štáty musia zabezpečiť všetkými primeranými 

prostriedkami, že médiá vrátane internetových a sociálnych médií, ako aj reklamy, 

nebudú obsahovať žiadne podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči osobe alebo 

skupine osôb; zdôrazňuje, že je potrebné zhromažďovať údaje rozdelené podľa pohlavia 

a viesť v spolupráci s inštitútom EIGE výskum s cieľom lepšie reagovať 

na kybernetické násilie, online sexuálne obťažovanie, hrozby, sexistické poznámky 

a nenávistný prejav proti ženám a dievčatám; zdôrazňuje, že je potrebné venovať 
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osobitnú pozornosť odbornej príprave o tom, ako médiá podávajú správy o prípadoch 

násilia páchaného na ženách; navrhuje, aby bolo pre odborníkov v oblasti médií, vrátane 

tých, vo vedúcich pozíciách dostupné priebežné odborné vzdelávanie v oblasti 

zobrazovania mužov a žien v mediálnom obsahu; odporúča, aby sa rodová rovnosť 

zohľadňovala vo vyučovacích moduloch v rámci pregraduálneho a postgraduálneho 

štúdia v odbore žurnalistiky a komunikácie; 

27. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali samoreguláciu a spoločnú reguláciu v 

médiách prostredníctvom kódexov správania; 

Príklady osvedčených postupov 

28. s nadšením berie na vedomie rôzne príklady osvedčených postupov, ktoré možno 

pozorovať vo všetkých členských štátoch, vrátane: mediálnych kampaní, osobitných 

právnych predpisov, cien za reklamy vyhýbajúce sa stereotypom a sexizmu alebo 

anticien za stereotypné a sexistické reklamy, databáz odborníčok, kurzov na školenie 

odborníkov v danom odvetví, plánov mediálnych organizácií na zabezpečenie rodovej 

rovnosti, kódexov správania a politík v oblasti rovnakých príležitostí a rozmanitosti 

a minimálnych limitov stanovených pre zobrazovanie pohlavia v riadiacich orgánoch 

regulátorov médií; 

29. nabáda členské štáty, aby podporovali kampane, ako je o. i. belgický nástroj Expertalia, 

česká anketa „Sexistické prasiatko“ alebo švédska iniciatíva #TackaNej („Nie, 

ďakujem“); vyzýva členské štáty, aby uskutočňovali pravidelné informačné a osvetové 

kampane zamerané na identifikáciu rodovo motivovaného diskriminačného obsahu 

prinášaného reklamou a médiami a pravidelne podávali správy o mediálnych trendoch 

v oblasti rodovej rovnosti; vyzýva členské štáty, aby vyčlenili osobitné financovanie 

podprogramov zameraných na kariérny postup žien v odvetví médií a podporovali 

mediálne združenia a siete pri zavádzaní verejných a odvetvových osvetových kampaní; 

ďalej vyzýva Komisiu, aby zaviedla cenu EÚ pre študentov v oblasti médií za prácu 

súvisiacu s rodovou rovnosťou; 

30. vyzýva organizácie občianskej spoločnosti na vypracovanie komunikačných stratégií, 

a to nielen pre tradičné médiá, ale aj pre on-line médiá, s cieľom rozšíriť rozsah 

ovplyvňovania a monitorovania mediálneho programu; 

Ďalšie odporúčania 

31. vyzýva členské štáty, aby spoločne s orgánmi pre otázky rovnosti v plnej miere 

vykonávali existujúce právne predpisy týkajúce sa rodovej rovnosti a aby nabádali 

regulačné orgány k tomu, aby venovali pozornosť zastúpeniu a kariérnemu postupu žien 

a nestereotypnému mediálnemu obsahu; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 

pravidelné hodnotenia uvedených oblastí a vypracovali, ak tak ešte neurobili, právne 

predpisy, ktoré sa zameriavajú na nestereotypný mediálny obsah; zdôrazňuje úlohu 

členských štátov pri lepšom využití existujúcich zdrojov v médiách v rámci ich poslania 

plniť svoje úlohy služby vo verejnom záujme pri zohľadnení rodovo vyváženejšej a 

demokratickej spoločnosti; 

32. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila ďalší výskum zameraný na účasť žien na vyšších 

pozíciách v médiách; vyjadruje pochvalu EIGE za jeho prácu v tejto oblasti a vyzýva 
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Komisiu, aby pokračovala vo vypracúvaní a monitorovaní príslušného súboru 

ukazovateľov okrem iného vrátane prítomnosti žien v procese rozhodovania, ich 

pracovných podmienok a rovnosti mužov a žien v mediálnom obsahu, pričom rozšíri 

svoju pozornosť na nové spoločenské mediálne technológie s cieľom vytvoriť metódy 

na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a obťažovaniu v sociálnych médiách; 

33. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali ženské organizácie, ktoré sú aktívne v 

oblasti presadzovania rodovej rovnosti v médiách vrátane organizácií, ktoré podporujú 

ženy a dievčatá, ktoré sú obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti, 

viacnásobnej diskriminácie alebo sexuálneho obťažovania; 

34. vyzýva členské štáty, aby zaviedli akčné programy, ktoré zabezpečia zapojenie žien do 

tvorby a vykonávania účinných a efektívnych rodovo citlivých politík a programov v 

rámci mediálnych organizácií; 

35. vyzýva členské štáty, aby vypracovali programy na zlepšenie zručnosti žien v 

predmetoch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), ktoré sú dôležité pre 

kariéru v mediálnom sektore s technickejším zameraním, ako sú zvukoví a 

audiovizuálni technici; zdôrazňuje význam odborného vzdelávania a prípravy pri 

diverzifikácii výberu povolania a obsadzovania žien a mužov do netradičných 

pracovných príležitostí s cieľom prekonať horizontálne a vertikálne vylúčenie; 

o 

o  o 

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V tejto správe sa zaoberáme rovnosťou žien a mužov v médiách v Európskej únii. Médiá sú 

štvrtou mocou a zásadne ovplyvňujú politiku a spoločnosť. Preto musíme veľmi starostlivo 

zabezpečiť, že budú riadne a vyvážene fungovať, čo nevyhnutne zahŕňa zabezpečenie 

rovnováhy medzi ženami a mužmi. Vzhľadom na to, že médiá – verejnoprávne i súkromné – 

majú slúžiť spoločnosti ako celku, ich štruktúra a práca by mali odrážať skutočnosť, že ženy 

tvoria polovicu spoločnosti.   

 

Správa sa zameriava najmä na postavenie žien v médiách v úlohe radových novinárok, 

komentátoriek, upozorňuje však aj na ich nedostatok na rozhodovacích pozíciách. 

Predovšetkým v prípade naposledy spomínaného aspektu je situácia dosť neuspokojivá: len 

niečo medzi 30 a 40 % vedúcich funkcií v médiách je v EÚ obsadených ženami, hoci väčšinu 

absolventov mediálnych odborov predstavujú ženy. Tento nepomer môže mať vplyv nielen na 

tvorbu obsahu a jeho zameranie, ale ide aj o negatívny príspevok k všeobecnému rozdielu v 

odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. 

 

Ženy takisto narážajú na mnoho prekážok v profesii reportérok a moderátoriek. Sú pod väčším 

tlakom, pokiaľ ide o ich výzor a atraktívnosť pre divákov, a len málokedy sa im zverujú 

významné politické či ekonomické témy. Situácia žien je takisto často zložitejšia z dôvodu 

väčšej nutnosti zosúlaďovať rodinnú – t. j. materskú – a profesijnú úlohu. V tomto smere by 

sme im mali byť maximálne nápomocní. 

 

Zvláštnou kapitolou je zobrazovanie žien v médiách a reklamnom priemysle, kde sme svedkami 

stereotypného, či dokonca sexistického prístupu. Podobná situácia vládne i v odvetví nových 

sociálnych médií, ktorými sa ale z dôvodu nedostatku údajov a výskumu táto správa nezaoberá. 

Tým však vzniká potreba nezabudnúť na túto oblasť v budúcnosti. 

 

Je správne, že Európska únia nereguluje rovnosť žien a mužov v médiách. Absencia týchto 

nástrojov nás však nezbavuje zodpovednosti zaoberať sa touto otázkou a vyzývať príslušných 

aktérov, aby konali. Zodpovednosť leží na samotných médiách, na regulačných a dozorných 

orgánoch, ako aj na občianskej spoločnosti, aby upozorňovala na rôzne problémy. Národné 

orgány a orgány Únie však môžu dohliadať na to, aby sa riadne vymáhali antidiskriminačné 

predpisy, a vylepšovať právny rámec na zosúlaďovanie profesijného a rodinného života.  
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STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI 

pre Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 

Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ 

(2017/2210(INI)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lynn Boylan 

 

 

 

NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu 

práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2016 o vykonávaní smernice o 

rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o potrebe stratégie EÚ na odstránenie 

rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých 

pracovných miestach4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. októbra 2017 o posilnení ekonomického postavenia 

žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu 

a zneužívaniu v EÚ6, 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0338. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0360. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0260. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2017)0290. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2017)0364. 
6 Prijaté texty, P8_TA(2017)0417. 
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– so zreteľom na návrh Európskej komisie z 26. apríla 2017 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a 

opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (COM(2017)0253), 

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že hoci ženy tvoria väčšinu absolventov štúdia 

žurnalistiky a mediálnych štúdií v EÚ (68 %)1, stále sú výrazne nedostatočne zastúpené 

v médiách, najmä na úrovni rozhodovania a vedenia; konštatuje, že na všetkých 

manažérskych úrovniach tvoria ženy v priemere 32 % vedúcich zamestnancov 

v rozhodovacích pozíciách, pričom ženské pozície na najvyššej strategickej úrovni 

výkonných riaditeľov atď. sú dokonca nižšie na úrovni 16 %; ďalej poznamenáva, že 

členstvo žien v správnych radách je tiež nízke na úrovni 25 %2; konštatuje, že toto 

nedostatočné zastúpenie prispieva k negatívnemu a stereotypnému zobrazovaniu žien v 

médiách v EÚ; 

2. domnieva sa, že tieto stereotypy môžu viesť k negatívnemu sociálnemu prostrediu pre 

ženy a môžu prispieť k rodovej diskriminácii na pracovisku; poukazuje na dôležitosť 

pozitívneho sociálneho prostredia, ktoré pomáha pracovníkom vyrovnať sa s vysokou 

mierou intenzity práce; 

3. zdôrazňuje význam zabezpečenia rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, aby sa talent 

odmeňoval bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek, náboženstvo, zdravotné postihnutie, 

zdravotný stav alebo hospodársku situáciu; 

4. vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby presadzovali rodovú rovnosť 

v mediálnych organizáciách, zastupiteľských orgánoch a inštitúciách odbornej prípravy, 

najmä v ich správnych radách, a aby pozorne monitorovali a sledovali dosiahnutý 

pokrok; 

5. domnieva sa, že všetci pracovníci v mediálnom sektore by mohli ťažiť zo všeobecného 

zlepšenia podmienok žien na pracovisku; domnieva sa však, že takéto zlepšenie nie je 

dostatočné a že nerovnosti stále pretrvávajú; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské 

štáty a Komisia podporovali a zabezpečili uplatňovanie zásady rovnakej odmeny v 

súlade s článkom 157 ZFEÚ, a to aj prostredníctvom boja proti rozdielom v 

odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov, znižovaním podielu neistej práce3, 

zabezpečovaním prístupu k cenovo dostupným a kvalitným službám starostlivosti o deti 

a lepšími politikami v oblasti rovnováhy pracovného a súkromného života a 

zabezpečením práv kolektívneho vyjednávania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

riešili neisté zamestnanie vrátane nezákonnej práce a zdanlivej samostatnej zárobkovej 

činnosti s cieľom zabezpečiť, aby všetky druhy pracovných zmlúv poskytovali dôstojné 

pracovné podmienky a sociálnu ochranu s primeraným sociálnym zabezpečením v 

súlade s programom dôstojnej práce MOP, článkom 9 ZFEÚ, Chartou základných práv 

EÚ a Európskou sociálnou chartou; 

6. je presvedčený, že rodové stereotypy vytvárané médiami prispievajú k segregácii na 

trhu práce; odsudzuje zobrazovania žien, ktoré znižuje ich ľudskú dôstojnosť, napríklad 

prostredníctvom sexuálnej objektivizácie vo vysielaní a reklame; zdôrazňuje, že 

                                                 
1 Posilňovanie rodovej rovnosti pri rozhodovaní v mediálnych organizáciách, správa EIGE, 2013, s. 17. 
2 Posilňovanie rodovej rovnosti pri rozhodovaní v mediálnych organizáciách, správa EIGE, 2013, s. 29 – 33. 
3 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach. 

file:///C:/Users/amccartney/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BYWI1SEC/TA+P8-TA-2017-0290+0+DOC+PDF+V0/EN,%20Uznesenie%20Európskeho%20parlamentu%20zo%204.%20júla%202017%20o%20pracovných%20podmienkach%20a%20neistých%20pracovných%20miestach
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ekonomické argumenty nemôžu byť zámienkou pre zachovanie rodových stereotypov v 

mediálnom obsahu; poukazuje na skutočnosť, že ženy v médiách oveľa zriedkavejšie 

ako muži pokrývajú najvýznamnejšie témy z oblasti politiky a hospodárstva; takisto 

konštatuje, že je neprijateľné, aby vek a atraktívnosť vzhľadu boli tým najdôležitejším 

faktorom určujúcim, či sa konkrétna moderátorka objaví na obrazovke alebo nie; 

7. berie na vedomie dlhoročnú tradíciu nezávislých a stálych zamestnancov, ktorá existuje 

v mediálnom sektore; poznamenáva, že pokračujúca digitalizácia tohto sektora viedla k 

zníženiu tradičného obehu a príjmov z reklamy, ktoré majú vplyv na typ pracovných 

zmlúv ponúkaných v tomto sektore; 

8. odporúča, aby mediálne organizácie rešpektovali právo žien a mužov na rovnaké 

využívanie rodičovskej dovolenky; nabáda predovšetkým mužov, aby čerpali otcovskú 

dovolenku; 

9. domnieva sa, že dosiahnutie rovnosti žien a mužov v médiách na všetkých úrovniach, 

najmä na úrovni rozhodovania, si vyžaduje prístup zameraný na zamestnanca, 

manažérsky tím zohľadňujúci rodovú rovnosť, transparentnosť systémov odmeňovania, 

rodovo neutrálne hodnotenie a klasifikáciu pracovných miest, transparentnosť pri 

procesoch kariérneho postupu a prijímania zamestnancov a účinné opatrenia na 

ukončenie sexuálneho obťažovania; vyzýva Komisiu, aby naďalej monitorovala správne 

uplatňovanie a presadzovanie smernice 2006/54, ktorou sa prenáša dôkazné bremeno v 

prípadoch diskriminácie na základe pohlavia; 

10. berie na vedomie nedávnu štúdiu Európskeho parlamentu, v ktorej sa zdôrazňuje rastúca 

neistota všetkých foriem práce; uvedomuje si vyššie riziko neistoty v prípade 

netypických foriem práce ako je práca na dobu určitú, dočasná, zmluvná a 

diskontinuálna práce v mediálnom sektore; okrem toho konštatuje skutočnosť, ktorá sa 

týka celého trhu práce, že ženy sú nadmerne zastúpené v atypických formách práce1; 

konštatuje, že narastajúci tlak na mediálny sektor z hľadiska udržania hospodárskej 

životaschopnosti v dôsledku pokračujúceho vplyvu digitalizácie na typy pracovných 

zmlúv ponúkaných v tomto sektore tento trend pravdepodobne ešte zhorší; ďalej 

poznamenáva, že ženy s takýmito formami pracovných zmlúv môžu byť zraniteľnejšie 

voči obťažovaniu na pracovisku z dôvodu relatívnej ľahkosti, s akou môžu byť z 

organizácie prepustené; 

11. poznamenáva, so zreteľom na nadchádzajúcu správu nadácie Eurofound na tému 

Transparentnosť platieb v Európe: skúsenosti prvých iniciátorov so správami a auditmi 

o odmeňovaní podľa pohlavia, že iba tretina členských štátov zaviedla aspoň niektoré 

opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania podľa pohlavia vykonávané 

podľa odporúčania Európskej komisie (C(2014) 1405 final), niektoré len nedávno 

zmenili právne predpisy alebo zaviedli zdokonalené plány, zatiaľ čo viac ako polovica 

členských štátov doteraz nezaviedla žiadne zo štyroch opatrení v oblasti 

transparentnosti miezd; 

12. zdôrazňuje úlohu médií ako činiteľov sociálnej zmeny a ich vplyv na formovanie 

verejnej mienky a vyzýva členské štáty, aby vo verejných médiách podporovali obsah 

týkajúci sa rodovej rovnosti; nabáda verejné a súkromné médiá, aby presadzovali 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf
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hľadisko rodovej rovnosti v celom ich obsahu a aby používali nesexistický jazyk; 

nabáda vysielacie organizácie, aby prijali plán rovnosti pre svoje vnútorné štruktúry, 

ako aj pre produkciu obsahu; 

13. vyzýva členské štáty, aby zaviedli akčné programy, ktoré zabezpečia zapojenie žien do 

tvorby a vykonávania účinných a efektívnych rodovo citlivých politík a programov v 

rámci mediálnych organizácií; 

14. opakuje svoju výzvu Komisii a Rade na rýchle prijatie a vykonanie smernice o 

zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorou sa zriaďuje systém kvót vo 

verejných aj súkromných médiách s cieľom zabezpečiť rovnomerné zastúpenie žien na 

úrovni rozhodovania; pripomína Komisii jej povinnosť prijať akékoľvek opatrenie, 

ktoré by pomohli prelomiť patovú situáciu v Rade, pokiaľ ide o prijatie smernice o 

zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností; 

15. berie na vedomie najmä znepokojujúci rozsah obťažovania novinárok; konštatuje, že 

podľa nedávnej štúdie inštitútu IWMF/International News Safety Institute z roku 20131 

na medzinárodnej úrovni 64,8 % žien zamestnaných v médiách zažilo zastrašovanie, 

vyhrážky alebo zneužívanie v práci a 31,7 % z nich uviedlo, že k zastrašovaniu a 

zneužívaniu dochádzalo väčšinou na pracovisku zo strany nadriadeného muža alebo 

kolegu; vyzýva mediálne organizácie, aby tam, kde predtým neboli zastúpené, zriadili 

vnútorné orgány na pomoc obetiam obťažovania počas celého procesu vyjadrení; ďalej 

vyzýva tieto organizácie, aby zabezpečili existenciu jasných a špecifických vnútorných 

politík vrátane procesu oznamovania protispoločenskej činnosti, ktoré sa osobitne 

zameriavajú na odstránenie kultúry na pracovisku, ktorá umožňuje podporovať rodovú 

diskrimináciu a obťažovanie; víta iniciatívy ako hnutie #MeToo, ktoré poukázalo na 

rozsah sexuálneho obťažovania a násilia na ženách; dôrazne podporuje všetky ženy 

a dievčatá, ktoré sa zúčastnili na kampani vrátane tých, ktoré vypovedali proti 

páchateľom; 

16. vyzýva členské štáty, aby vypracovali programy na zlepšenie zručnosti žien v 

predmetoch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), ktoré sú dôležité pre 

kariéru v mediálnom sektore s technickejším zameraním, ako sú zvukoví a 

audiovizuálni technici; zdôrazňuje význam odborného vzdelávania a prípravy pri 

diverzifikácii výberu povolania a obsadzovania žien a mužov do netradičných 

pracovných príležitostí s cieľom prekonať horizontálne a vertikálne vylúčenie; 

17. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali ženské organizácie, ktoré sú aktívne v 

oblasti presadzovania rodovej rovnosti v médiách vrátane organizácií, ktoré podporujú 

ženy a dievčatá, ktoré sú obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti, 

viacnásobnej diskriminácie alebo sexuálneho obťažovania; 

18. uznáva, že zvýšenie podielu žien vo vedúcich pozíciách v mediálnom sektore je 

dôležitým krokom a vyzýva mediálne organizácie, aby zaviedli opatrenia vo forme 

najlepších postupov na dosiahnutie tohto cieľa; nabáda tieto organizácie, aby aktívne 

zvážili opatrenia, ako napr. tie, ktoré sú súčasťou Severskej verejnej služby 

                                                 
1 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-

Media.pdf 

https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-Media.pdf
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-Media.pdf
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vysielateľov1, a posilňovali vnútorné opatrenia, akými sú kódexy správania, audity 

rovnosti, plány rodovej rovnosti, mechanizmy podávania správ a odborná príprava v 

oblasti obťažovania a rodových stereotypov, ako aj odborná príprava a mentorstvo a 

programy zamerané na vzory správania pre kolegyne, u ktorých je podľa agentúry 

Eurofound menej pravdepodobné, že sa budú zúčastňovať odbornej prípravy, ako je to u 

ich mužských kolegov v mediálnom sektore; poukazuje na to, že takéto opatrenia by sa 

mali posilniť stanovením jasných a realizovateľných ročných cieľov monitorovacími 

mechanizmami; domnieva sa, že takéto opatrenia by mohli prispieť k vyššej účasti žien 

na strategických rozhodovacích pozíciách; 

19. víta pozitívnu úlohu odborových zväzov pracovníkov a profesijných združení v sektore 

médií, keďže v rámci svojich vnútorných štruktúr môžu podporovať rodovú rovnosť 

účinnejšie, ako sa to doposiaľ dosiahlo na pracoviskách; domnieva sa, že tieto 

profesijné organizácie by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri rozvoji stratégií v oblasti 

rodovej rovnosti; berie tiež na vedomie aktívnu úlohu, ktorú môžu zohrávať 

vnútroštátne orgány pre rovnosť a vnútroštátne regulačné orgány v oblasti médií pri 

monitorovaní a riešení rodovej nerovnosti v tomto sektore; 

20. uznáva, že ženy nemožno považovať za jednu homogénnu skupinu, ale že ženy rôznej 

etnickej príslušnosti, vierovyznania, rodového nastavenia, sexuálnej orientácie a ženy so 

zdravotným postihnutím čelia osobitným prekážkam na základe pohlavia a zdrojom 

stresu na pracovisku vrátane obťažovania, vylúčenia, diskriminácie alebo rodových 

stereotypov; 

21. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie 

existujúcich európskych právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a 

o nediskriminácii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že iba niekoľko členských štátov 

systematicky zabezpečilo, aby existujúce právne texty dali do súladu so zásadou 

rovnakého zaobchádzania2; 

22. vyzýva členské štáty, aby s cieľom bojovať proti obťažovaniu na pracovisku rozvíjali, 

financovali a podporovali odbornú prípravu v oblasti pracovnej politiky, pokiaľ ide o 

boj proti obťažovaniu, rovnosť a rozmanitosť, vrátane používania nediskriminačného 

jazyka a vyhýbania sa stereotypom v médiách; zdôrazňuje, že je potrebné venovať 

osobitnú pozornosť odbornej príprave o tom, ako médiá podávajú správy o prípadoch 

násilia páchaného na ženách; 

23. trvá na tom, že je dôležité zabezpečiť, aby ženy mohli dosiahnuť rovnováhu medzi 

pracovným a súkromným životom, najmä vzhľadom na nepravidelný pracovný čas v 

mediálnom sektore; berie na vedomie nedávnu štúdiu nadácie Eurofound3, ktorá 

obsahuje správy mediálnych pracovníkov v tlačiarenskom a vydavateľskom odvetví o 

nedostatočnej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, pričom najhoršia 

situácia bola zaznamenaná na malých a stredne veľkých pracoviskách v mediálnom a 

komunikačnom sektore; víta preto návrh Komisie týkajúci sa rovnováhy medzi 

                                                 
1 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-

12_makingchange_lr.pdf 
2 pozri. uznesenie z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní, 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-

communications-working-conditions-and-job-quality. 

http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-12_makingchange_lr.pdf
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-12_makingchange_lr.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-communications-working-conditions-and-job-quality.
https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-communications-working-conditions-and-job-quality.
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pracovným a súkromným životom ako reakciu na opakované výzvy Európskeho 

parlamentu a trvá na tom, aby výsledok medziinštitucionálnych rokovaní viedol 

k účinným právnym predpisom; konštatuje, že rovnaký podiel povinností, nákladov a 

starostlivosti medzi ženami a mužmi pomôže odstrániť rodovú nerovnosť; 

24. žiada vlády členských štátov, aby podnietili opatrenia na predchádzanie diskriminácii 

medzi mužmi a ženami v spoločnostiach, ktoré získali verejné koncesie; berie 

na vedomie pozitívnu úlohu výborov žien a pracovníkov pre záležitosti týkajúce 

rovnosti žien na pracoviskách; domnieva sa, že tieto organizácie by mali naďalej 

spolupracovať so zamestnávateľmi pri prijímaní vhodných opatrení na dosiahnutie 

rodovej rovnováhy v rámci mediálnych organizácií; 

25. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným nahlasovaním všetkých foriem diskriminácie 

na pracovisku a zdôrazňuje, že nedostatok objektívnych údajov sťažuje preukázanie 

existencie diskriminácie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nadviazali na ukazovatele 

vypracované EIGE a v rámci rozsahu pôsobnosti smernice o rovnakom zaobchádzaní v 

zamestnaní presne a systematicky zhromažďovali údaje o rovnosti, a to aj za účasti 

sociálnych partnerov, vnútroštátnych orgánov pre rovnosť a vnútroštátnych súdov; ďalej 

odporúča, aby vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, orgány presadzovania práva 

vrátane inšpektorátov práce, vnútroštátnych orgánov pre rovnosť a organizácií 

občianskej spoločnosti zintenzívnili monitorovanie prelínania medzi rodovými a inými 

dôvodmi v prípade diskriminácie a postupov. 

  



 

PE612.271v02-00 22/25 RR\1146724SK.docx 

SK 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO 

Dátum prijatia 23.1.2018    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

42 

3 

5 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David 

Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina 

Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław 

Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, 

Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, 

Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-

Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek 

Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, 

Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, 

Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, 

Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato 

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na 

záverečnom hlasovaní 

Morten Messerschmidt 

 
 

  



 

RR\1146724SK.docx 23/25 PE612.271v02-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

42 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto 

EFDD Rosa D’Amato 

GUE/NGL Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes 

PPE Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 

Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, 

Claude Rolin, Romana Tomc 

S&D Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes 

Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi 

Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato 

VERTS/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka 

 

3 - 

ENF Dominique Martin, Joëlle Mélin 

NI Lampros Fountoulis 

 

5 0 

ECR Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike 

Trebesius 

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 

  



 

PE612.271v02-00 24/25 RR\1146724SK.docx 

SK 

 

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE 

Dátum prijatia 20.2.2018    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

25 

4 

0 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, André 

Elissen, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary 

Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Pina Picierno, Terry 

Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Maria Gabriela 

Zoană 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Lukas Mandl, Pavel Svoboda, 

Patricija Šulin 

 
  



 

RR\1146724SK.docx 25/25 PE612.271v02-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE 

25 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld 

GUE/NGL Malin Björk 

PPE Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, 

Pavel Svoboda, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, 

Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Maria Gabriela Zoană 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun 

 

4 - 

ECR Arne Gericke, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska 

ENF André Elissen 

 

0 0 

  

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 


