
PR\1137612SK.docx PE612.271v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2017/2210(INI)

23.10.2017

NÁVRH SPRÁVY

o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ
(2017/2210(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová



PE612.271v01-00 2/8 PR\1137612SK.docx

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8



PR\1137612SK.docx 3/8 PE612.271v01-00

SK

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 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 Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 z 1. marca 2006 
(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 o strategickom 

                                               
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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záväzku 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 odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z 10. júla 2013 o rodovej 
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 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 (A8-0000/2017),

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je kľúčovou zásadou Európskej únie, ako je 
zakotvené v zmluvách, a Únia ju musí presadzovať vo všetkých svojich činnostiach;

B. keďže médiá sú štvrtou mocou, majú schopnosť ovplyvňovať a v konečnom dôsledku 
formovať verejnú mienku a ich povinnosťou je zabezpečovať slobodu informácií, 
rozmanitosť názorov a pluralitu médií; 

C. keďže médiá majú výrazný vplyv na spôsob, akým sa formujú a vyvíjajú spoločenské a 
kultúrne normy, ktorými sa riadia ženy aj muži, a predstavujú dôležité odvetvie s 
hospodárskym prínosom, ktoré v EÚ priamo zamestnáva viac ako milión ľudí;

                                               
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.
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D. keďže na hľadisko žien aj hľadisko mužov treba brať ohľad rovnakým spôsobom, 
pokiaľ chceme dosiahnuť ucelený obraz a ak nechceme prísť o šancu využiť potenciál a 
schopnosti žien poukazovať na problémy, ktorým čelia ženy v médiách; 

E. keďže v roku 2015 ženy v EÚ28 tvorili 68 % absolventov štúdia odboru žurnalistika a 
informácie1, zatiaľ čo z údajov o zamestnanosti v EÚ28 v období 2008 – 2015 vyplýva, 
že priemerný podiel žien zamestnaných v mediálnom sektore sa neustále pohybuje na 
úrovni približne 40 %;

F. keďže rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov sú v EÚ pretrvávajúcim 
problémom a sú zjavné v rôznych odvetviach ekonomiky vrátane médií;

G. keďže ženy naďalej v médiách narážajú na tzv. sklený strop v dôsledku rôznych 
faktorov vrátane postupov organizačnej kultúry, ktorá je často nezlučiteľná s 
rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom;

H. keďže verejnoprávne 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; 

I. keďže podľa výskumu 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 situácie2; 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 %)3;

J. keďže v médiách pracuje mnoho žien na vrcholovej profesionálnej úrovni, ktoré si 
spoločnosť cení rovnako ako ich mužských kolegov a medzi ktoré patria renomované 
režisérky, novinárky a reportérky; keďže napriek tomu, že podávajú rovnaký výkon ako 
muži, môžu byť zraniteľnejšie a viac vystavené rizikám a nebezpečenstvám;

K. keďže napriek veľkej rozmanitosti médií v členských štátoch ženy nie sú príliš často 
zastúpené v spravodajských a informačných médiách a ešte zriedkavejšie ich vidieť v 
oblasti športu, politiky, hospodárstva a financií;

L. keďže predovšetkým investigatívne novinárky sú často vystavené násiliu a stávajú sa 
terčom smrteľných útokov, čoho dôkazom sú prípady Veronicy Guerinovej alebo 
Daphne Caruanovej Galiziovej;

                                               
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 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. 
3 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. 
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Prítomnosť žien v médiách 

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci sú ženy nadmerne zastúpené medzi absolventmi 
vysokoškolského štúdia mediálnych odborov a predstavujú značnú časť pracovnej sily v 
médiách, na riadiacich a vrcholových pozíciách nie sú zastúpené dostatočne;

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 % žien na pozíciách s 
výkonnými právomocami, 37,7 % na pozíciách bez výkonných právomocí a 33,3 % v 
správnych radách)1;

3. 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;

4. vyzýva členské štáty, aby sa spoločne s orgánmi pre otázky rovnosti zamerali na 
vykonávanie existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa rovnosti medzi ženami a 
mužmi a aby nabádali regulačné orgány k tomu, aby venovali pozornosť zastúpeniu a 
kariérnemu postupu žien v mediálnom sektore a nestereotypnému mediálnemu obsahu;

5. 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; 

Mediálny obsah a ženy

6. zdôrazňuje, že hoci sú všetky opatrenia na reguláciu sexizmu a stereotypného 
zobrazovania žien a mužov v mediálnom obsahu výsadou členských štátov a pri ich 
zavádzaní treba náležite zvážiť zásadu slobody prejavu, redakčná sloboda by nemala 
slúžiť na podporu či legitimizáciu stereotypného alebo negatívneho zobrazovania žien;

7. vyzýva na zavedenie podporných a stimulačných opatrení, ako sú usmernenia pre 
rovnaké zastúpenie žien a mužov na rozhodovacích pozíciách v mediálnych 
organizáciách, ako aj na to, aby sa kládol väčší dôraz na účinné monitorovanie tohto 
úsilia v týchto organizáciách;

8. odporúča, aby predpisy vydávané regulačnými orgánmi pre médiá a komunikáciu 
stanovovali kritériá na zabezpečenie nestereotypného zobrazovania žien a dievčat a aby 
umožňovali prípadné odstránenie urážlivého obsahu; odporúča, aby sa špecializované 
organizácie, ako sú vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti a ženské mimovládne 

                                               
1 Rodová rovnosť na vedúcich a rozhodovacích pozíciách. Preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy 
v členských štátoch EÚ, 2017 (zdroj: EIGE, databáza rodových štatistík – Ženy a muži v procese rozhodovania).
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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organizácie, zapájali do monitorovania vykonávania týchto predpisov;

Príklady osvedčených postupov

9. s nadšením berie na vedomie rôzne príklady osvedčených postupov, ktoré možno 
pozorovať vo všetkých členských štátoch, a to 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; 

10. odporúča, aby verejnoprávne a súkromné mediálne organizácie prijali vnútornú politiku, 
ktorá bude zahŕňať opatrenia zabraňujúce obťažovaniu, režimy materskej, otcovskej 
alebo rodičovskej dovolenky, pružné pracovné podmienky a programy mentorstva a 
vzdelávania v oblasti manažmentu pre ženy;

11. nabáda členské štáty, aby iniciovali kampane, ako je o. i. belgický nástroj Expertalia, 
česká anketa „Sexistické prasiatko“ alebo švédska iniciatíva #TackaNej („Nie, 
ďakujem“);

Ďalšie odporúčania

12. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila ďalší výskum zameraný na účasť žien na vyšších 
pozíciách v médiách; oceňuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) za jeho 
prácu v teréne a vyzýva ho, aby naďalej monitoroval príslušný súbor ukazovateľov; 

o

o o

13. 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 ich riadnemu a 
vyváženému fungovaniu venovať náležitú pozornosť. K tomu nesporne patrí aj vyváženosť z 
pohľadu žien a mužov. Tak verejnoprávne, ako aj súkromné médiá majú slúžiť celej 
spoločnosti, a teda je žiaduce, aby ich podoba a práca zodpovedala tomu, že polovicu 
spoločnosti tvoria ženy. 

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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