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Generálne riaditeľstvo pre komunikácie
Riaditeľstvo C – Vzťahy s občanmi
ODDELENIE PRE PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY

Brusel 5. marca 2010

Kolokvium, 2. marca 2010

„Horizont roku 2014: Aký by mal byť vzťah žien k Európskemu parlamentu?“ "

Ženy a Európska únia
Prezentácia TNS Opinion

Pri príležitosti konania kolokvia, ktoré sa zaoberalo vyššie uvedenou otázkou, Európsky 
parlament uskutočnil vo svojich priestoroch sériu podujatí súvisiacich s Medzinárodným 
dňom žien 2010. Kolokvium sa pod vedením podpredsedníčky Európskeho parlamentu pani 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou konalo 2. marca 2010. 

Po európskych voľbách v júni 2009 bolo pri bilancovaní dôležité položiť si zásadné otázky: 
aké vzťahy udržiavajú ženy s EÚ a aké majú vo vzťahu k nej očakávania? Akú úlohu 
pripisujú Európskemu parlamentu a akú by podľa nich mal zohrávať? Aký majú vzťah k 
politike? Aké bolo ich voličské správanie počas európskych volieb?

Možné odpovede na tieto otázky vyplývajú zo súboru kvantitatívnych výskumov 
Eurobarometra pred a po voľbách (EP a Komisia) a z kvalitatívnych štúdií, realizovaných 
Európskym parlamentom po voľbách. Táto práca je výsledkom syntézy uskutočnenej v 
spolupráci s TNS Opinion a GR Komunikácie EP.

Cieľom tohto dokumentu je zhrnúť powerpointovú prezentáciu, ktorú čitateľ nájde v prílohe. 

 Pre budúce európske voľby v roku 2014 je určujúci jeden aspekt: vzťah žien k 
Európskej únii je väčšmi oslabený než vzťah, ktorý k nej majú muži. 

 Vedecké analýzy preukázali, že existuje bludný kruh, ktorý je potrebné pred 
budúcimi európskymi voľbami prelomiť. 

Ženy dnes celkom nevedia, aká je úloha EÚ a jej význam vo vzťahu k ich konkrétnym 
záujmom, venujú jej preto iba malý záujem a poznajú ju menej než muži. Toto by mohlo 
vysvetliť, prečo ženy vnímajú EÚ ako niečo vzdialené.

Ak sa nám do roku 2014 podarí prelomiť tento bludný kruh, ženy lepšie pochopia dôležitosť 
EÚ, budú jej venovať väčšiu pozornosť, budú mať o nej lepšie vedomosti a takisto sa k nej 
budú cítiť bližšie.
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 Ide o veľkú, ale uskutočniteľnú výzvu.

 V prvom rade je potrebné ukázať ženám, že EÚ účinne prispieva k boju proti kríze.

Štatistické údaje, ktoré sú uvedené ďalej v tomto dokumente, poukazujú na zraniteľnosť žien 
v súvislosti s krízou. Ich väčšia zraniteľnosť vyplýva predovšetkým z pretrvávajúcich 
nerovností v ekonomickej oblasti, najmä z príjmovej nerovnosti, nerovnosti v oblasti 
zamestnanosti, z ťažkosti zladiť pracovný a rodinný život.

 Ďalej je potrebné počúvať ženy, keď sa dožadujú solidárnejšej Európy smerom 
dovnútra, ako aj mimo jej hraníc.

Z väčšiny uskutočnených prieskumov vyplýva, že Európanky chcú sociálnejšiu Európsku 
úniu. 

Ak je EÚ v ich očiach vzdialená, je to preto, lebo nekomunikuje dostatočne o politikách, 
ktorých by sa Európanky mohli cítiť súčasťou:

o ochrana spotrebiteľa;
o verejné zdravotníctvo;
o boj proti nezamestnanosti;
o budúcnosť dôchodkov;
o vzdelávanie;
o ochrana ľudských práv vo svete.

Na to je potrebné opustiť až pričasto potvrdzované klišé: „ženy sú menej európske než muži“. 
Nie, len nemajú rovnaký pohľad na Európsku úniu ako muži. 

Je pravda, že ženy chcú inú Európu. Ženy sa k nej preto priblížia a priznajú európskej úrovni 
väčšiu dôležitosť. V súčasnosti sa však cítia väčšmi zaangažované na miestnej a vnútroštátnej 
úrovni. 
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I. OPUSTIŤ BLUDNÝ KRUH

Závery týchto analýz hovoria o tom, že spojenie medzi ženami a Európskou úniou je založené 
na bludnom kruhu: 

Táto konfigurácia sa opiera o nasledujúce skutočnosti: 

1. Úroveň ekonomického zabezpečenia žien je vo všeobecnosti nižšia ako úroveň 
ekonomického zabezpečenia mužov. 

2. Ženy sa vo väčšej miere zaujímajú o politiku na miestnej a vnútroštátnej úrovni ako na 
európskej úrovni. 

3. Aj keď ženy vnímajú EÚ ako niečo vzdialené, uvedomujú si jej dôležitosť a na 
európskych voľbách v roku 2009 sa zúčastnili takmer v rovnakej miere ako muži. 

4. Ženy majú iný pohľad na Európsku úniu. Aj keď väčšinou podporujú politiky 
Spoločenstva, ich podpora je menej výrazná než podpora zo strany mužov. Na druhej 
strane, želajú si Európu, ktorá sa vo väčšej miere bude venovať sociálnej agende.

Táto situácia je nielen súčasťou zistení v prieskumoch, ale takisto ju potvrdzujú štatistiky 
Eurostatu.

II. POPIS SITUÁCIE

A. Úroveň ekonomického zabezpečenia žien je vo všeobecnosti nižšia ako úroveň 
ekonomického zabezpečenia mužov

1) Ženy sú horšie platené. 

Príjmový rozdiel podľa pohlavia 
v (%); úhrn za 2007

Estónsko - 30,3
Rakúsko - 25,5
EÚ 27 -17,6
Taliansko - 5,1
Malta - 2,4

 Eurostat

Ženy nemajú pocit, že by činnosť 
EÚ brala na ne ohľad

Ženy vnímajú EÚ ako niečo 
vzdialené

Ženy majú málo vedomostí 
o EÚ

Ženy sa nezaujímajú o EÚ
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2) Aj keď sa situácia v tomto ohľade zlepšuje (cieľ lisabonskej stratégie 2009/2010), miera 
zamestnanosti žien a ich stabilita na trhu práce je nižšia ako miera zamestnanosti 
mužov a ich stabilita na trhu práce.

Miera zamestnanosti podľa pohlavia v (%); úhrn za 2008
Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Fínsko 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Švédsko 74,3 71,8 76,7 - 4,9
EÚ 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grécko 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Percentuálny podiel pracovných miest na určitý čas spomedzi všetkých zamestnancov 
v (%), 2008

Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Cyprus 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Fínsko 15,0 18,7 11,2 + 7,5

EÚ 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Maďarsko 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Lotyšsko 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Väčší počet žien žije v domácnosti bez zamestnania, čo znamená, že ani jeden člen 
domácnosti nepracuje. 

Domácnosti bez zamestnania podľa pohlavia v (%); úhrn za 2008

Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Grécko 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Spojené kráľovstvo 10,7 12,5 8,9 + 3,6

EÚ 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Fínsko 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estónsko 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 Nerovnosť pohlaví v EÚ je faktom: tretina Európaniek niekedy pocítila 
rodovo motivované nespravodlivé zaobchádzanie.

Pocítili ste niekedy nespravodlivé zaobchádzanie z dôvodu, že ste žena?

Áno Nie Neviem 
odpovedať

Švédsko 43% 55% 2%
Grécko 40% 59% 1%
EÚ 27 32% 67% 1%
Portugalsko 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Bleskový Eurobarometer 266, február 2009
Otázka bola položená výlučne ženám.
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B. Ženy sa vo väčšej miere zaujímajú o politiku na miestnej a vnútroštátnej úrovni 
ako na európskej úrovni.

1) Ženy sú väčšmi zaangažované na riadení každodenného chodu života. Viac političiek než 
politikov si myslí, že čím je bližšia úroveň riadenia (najprv vnútroštátna, potom 
regionálna a miestna), tým väčší vplyv má na každodenný život.

Podľa Eurobarometra 72 (jeseň 2009): 

Ktorá z nasledujúcich úrovní má najväčší vplyv na vaše životné podmienky?
Ženy Muži

Vnútroštátna úroveň 44% 48%
Regionálna alebo miestna úroveň 37% 31%
Európska úroveň 11% 15%
Neviem 8% 6%

2) Ženy sa vo väčšej miere zaoberajú otázkami, ktoré majú priamy vplyv na ne alebo na 
život ich rodiny. Ako sa uvádza v bode 4 (sociálna agenda), sú vnímavejšie na sociálne 
politiky, zatiaľ čo muži sa väčšmi zaujímajú o „makropolitiku“ (hospodárstvo, bezpečnosť 
a obrana, energetika atď.).

Aké sú podľa vás dva najzávažnejšie problémy, ktorým musíte v súčasnosti čeliť? 
(maximálne dve odpovede)

Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Zvyšovanie cien/inflácia 38% 39% 36% +3
Hospodárska situácia 26% 24% 29% -5

Nezamestnanosť 20% 20% 20% =
Zdravotný systém 18% 21% 16% +5

Dôchodky/príspevky 15% 17% 14% +3
Eurobarometer 72 (jeseň 2009)

3) Ženy uvádzajú, že sa ich vo väčšej miere dotýka politika na miestnej úrovni, lebo táto sa 
priamejšie dotýka ich rodinného života a na tejto úrovni majú pocit, že ich hlas sa ráta.

Citácie z kvalitatívneho EB Ženy 2009:

„Uprednostňujem aktivitu na miestnej úrovni. Je to podnetnejšie pre moju predstavivosť. Poznám 
ľudí, kvôli ktorým som aktívna.“ (Holandsko)

„Pasívne to sledujem. Keď ma nejaký článok zaujme, prečítam si ho. Sústreďujem sa na to, čo sa 
týka mňa a mojej rodiny.“ (Slovensko)

„Všetko je to odo mňa vzdialené, nezapájam sa do toho. Radšej som aktívna v súvislosti s témami, 
ktoré sú bližšie k môjmu každodennému životu, kde cítim, že môj hlas sa ráta, a kde mám nejaký
vplyv.“ (Dánsko)

„Európsky parlament existuje, občas o ňom počujeme rozprávať. Ale podľa mňa nemá až taký 
priamy dosah.“ (Taliansko)
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C. Aj keď ženy vnímajú EÚ ako niečo vzdialené, uvedomujú si jej dôležitosť a na 
európskych voľbách v roku 2009 sa zúčastnili takmer v rovnakej miere ako muži.

1) Ženy vnímajú EÚ ako niečo vzdialené:

a) Ženy majú menej pozitívnu predstavu o EÚ ako muži, či už ide o ich pohľad na 
budúcnosť EÚ, ich podporu členstvu alebo o dôveru v EÚ. 

b) Takmer polovica Európaniek má pocit, že nerozumejú, ako funguje EÚ.

Štandardný Eurobarometer 72: Skôr súhlasíte alebo skôr nesúhlasíte s nasledujúcimi 
tvrdeniami?

Rozumiem tomu, ako funguje EÚ

Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Skôr súhlasím 44% 38% 51% +13

Skôr nesúhlasím 48% 54% 42% -12
Neviem 8% 8% 7% -1

c) Viac než 3 zo 4 žien majú pocit, že sú nedostatočne informované o aktivitách EP.

Kumulované výsledky Eurobarometra 68, 69 a 70:

Miera informovanosti o aktivitách EP
Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Dostatočná informovanosť 19% 28% -9
Nedostatočná informovanosť 77% 69% +8
Neviem 4% 3% +1

 Z uvedeného vyplýva, že EÚ je vnímaná ako niečo vzdialené a príliš zložité. 

Výňatky z kvalitatívneho prieskumu o ženách, 2009:

„Veľa ľudí nevie, ako EÚ funguje. Riadi ju príliš mnoho ľudí a človek nevie, kto čo robí.“ 
(Francúzsko) 

„Nemám žiadny vzťah k EÚ.“ (Spojené kráľovstvo)

„EÚ funguje na vyššej úrovni, my bežní ľudia nemáme pocit, že by sa nás to až natoľko týkalo.“ 
(Slovinsko) 

EÚ prijíma rozhodnutia „pod stolom”. Mali by navštevovať jednotlivé krajiny a prijímať 
rozhodnutia na základe toho, čo vidia.“ Slovensko)

2) V každom prípade platí, že Európanky vedia, že EÚ má svoju úlohu, aj keď ju 
nevedia bližšie určiť. 

Kvalitatívny prieskum Eurobarometra o ženách z roku 2009 ukazuje, že ženám záleží na 
európskom projekte (mier a solidarita). 
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Vedia, že:

- EÚ zohráva zásadnú úlohu, čo sa týka harmonizácie a regulácie;
- väčšina vnútroštátnych zákonov sa tým či oným spôsobom opiera o európsku úroveň;
- EÚ prináša hospodársku stabilitu.

Uznávajú však, že nedokážu byť presnejšie, pokiaľ ide o vymedzenie úlohy EÚ. Ženy 
majú menej objektívnych poznatkov o EÚ. Podľa Eurobarometra 72, v priemere iba 
38 % žien odpovedalo správne na päť položených otázok týkajúcich sa EÚ (oproti 47 % 
mužov).

3) Ženy sa zúčastnili na európskych voľbách 2009 v takmer rovnakom počte ako muži 
(v niektorých krajinách bola ich účasť dokonca vyššia). 

Európske voľby: miera účasti

Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Lotyšsko 54% 58% 49% +9
Litva 21% 25% 16% +9
EÚ 27 43% 42% 44% -2
Cyprus 59% 55% 64% -9
Grécko 52% 48% 58% -10

Povolebný prieskum (jún 2009)

D. Ženy chcú inú EÚ, Úniu so silnou sociálnou agendou

1) Väčšina žien podporuje európske politiky, ale v niektorých prípadoch v menšej 
miere ako muži:

Miera podpory uvádzaných európskych politík
Za Proti Neviem

Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži
Európska menová únia 
s jednotnou menou euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Spoločná zahraničná politika 
členských krajín EÚ voči iným 
krajinám

65% 73% 19% 19% 15% 9%

Spoločná obranná a bezpečnostná 
politika vo všetkých členských 
štátoch

73% 78% 15% 15% 12% 7%

Budúce rozširovanie EÚ o ďalšie 
krajiny 44% 48% 40% 41% 16% 11%

Kumulované výsledky Eurobarometrov 68, 69, 70

2) Na druhej strane väčšie množstvo žien ako mužov podporuje sociálne politiky, politiku 
verejného zdravotníctva a politiku zameranú na ochranu spotrebiteľa.

Ktorej z nasledujúcich politík by podľa vášho názoru mala byť venovaná zvýšená pozornosť? 
(max. 4 odpovede)

Ženy Muži Rozdiel ženy –
muži
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Zlepšiť ochranu spotrebiteľov a stav verejného 
zdravotníctva 39% 33% +6

Boj proti terorizmu za súčasného dodržiavania 
individuálnych práv 38% 35% +3

Účinný boj proti zmene klímy 36% 35% +1
Bezpečnostná a obranná politika umožňujúca EÚ 
čeliť medzinárodným krízam 31% 33% -2

Spoločná energetická politika zameraná na 
zabezpečenie energetickej nezávislosti EÚ 28% 33% -5

Kumulované výsledky Eurobarometrov 68, 69, 70

 Očakávania žien sú teda zamerané na európsku sociálnu agendu.

Či už ide o hodnoty, ktoré by mal obhajovať Európsky parlament, alebo o politiky, 
ktorým by mala byť daná priorita, ženy vo väčšej miere než muži podporujú rozvoj 
sociálnych politík v rámci EÚ.

Ktorá z nasledujúcich hodnôt by podľa vášho názoru mala byť Európskym parlamentom 
zvlášť podporovaná?

Ženy Muži Rozdiel ženy –
muži

Ochrana ľudských práv vo svete 55% 52% +3
Rovnosť medzi mužmi a ženami 37% 29% +8
Solidarita medzi členskými štátmi EÚ 33% 40% -7
Solidarita medzi EÚ a chudobnými krajinami vo 
svete 27% 29% -2

Štandardný Eurobarometer 70 (jeseň 2008)

III. SÚ OČAKÁVANIA EURÓPANIEK DOSTATOČNE ZOHĽADŇOVANÉ?

A. Očakávania žien

1) Pred voľbami si ženy želali, aby bola volebná kampaň 2009 založená na týchto 
témach:

Témy európskych volieb 2009

Ženy Muži Rozdiel ženy – muži

Nezamestnanosť 49% 47% +2
Hospodársky rast 45% 50% -5
Inflácia a kúpna sila 44% 45% -1
Nedostatočná bezpečnosť 36% 33% +3
Budúcnosť dôchodkov 34% 31% +3

Kumulované výsledky Eurobarometrov 68, 69, 70

2) Ženy si želajú dostávať viac informácií o nasledujúcich oblastiach:

O ktorých oblastiach by ste si želali byť viac informovaní?

Spolu Ženy Muži Rozdiel ženy –
muži
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Vaše práva ako európskych občanov 48% 48% 47% +1
Politika zamestnanosti 39% 39% 40% -1
Sociálna a zdravotnícka politika 39% 42% 34% +8
Opatrenia zamerané na školstvo, 
vzdelávanie a mládež 32% 35% 29% +6

Politika rozvojovej spolupráce 
a pomoci, a humanitárna pomoc 20% 22% 17% +5

Eurobarometer 64 (jeseň 2005)

B. EP chce byť aktívny vo viacerých oblastiach

1) Oblasť ekonomickej situácie žien:

 EP opätovne žiada Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa 
rovnakého odmeňovania mužov a žien.

 EP vyzýva členské štáty, aby účinnejšie bojovali proti nezamestnanosti žien.

2) Oblasť nerovnosti pohlaví v EÚ:

 Európski poslanci sa dožadujú vytvorenia zariadení pre deti predškolského veku. Ide o 
dôležitý prvok pri hľadaní lepšej rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom.

 V tomto zmysle Európsky parlament takisto žiada, aby členské štáty a EÚ zvýraznili 
pomoc poskytovanú starším ľuďom a iným závislým osobám. 

 EP považuje za zásadné podporiť vyváženejší pomer mužov a žien na zodpovedných 
pozíciách v podnikoch, v administratíve a v politických orgánoch.
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C. Zastúpenie žien v Európskom parlamente sa zvyšuje

Podiel žien v Európskom parlamente od roku 1979: situácia sa zlepšila a ďalej sa zlepšuje.

Môžeme ešte uviesť, že v súčasnosti je zastúpenie žien v národných parlamentoch iba 
na úrovni 23,92 %. 

IV. AKÉ POUČENIE Z TOHO VYPLÝVA?

Ak chce EÚ prelomiť bludný kruh, ktorý od nej vzďaľuje ženy, musí inovačným 
spôsobom preukázať, že:

1) Jej aktivity sú pre Európanky dôležité: EÚ musí účinnejšie preukázať, že 
zohľadňuje základné záujmy a obavy Európaniek, pokiaľ ide o ich neistú ekonomickú 
a sociálnu situáciu, nerovnosť pohlaví a ich zapojenie do politiky, ako aj v oblasti 
rozvoja sociálnych politík. 

2) EÚ je aktívna pri zlepšovaní podmienok každodenného života európskych 
občanov. Toto by mohol byť efektívny spôsob, ako zmeniť imidž EÚ.

V. CIEĽ
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Zdroje: 

1. Kvantitatívne štúdie

 Špeciálny Eurobarometer: Postoje a názory žien pred európskymi voľbami 
v roku 2009 (jeseň 2007 – jeseň 2008) – zhrnuté výsledky z troch vĺn EB – do 
každej vlny bola zahrnutá reprezentatívna vzorka tisíc Európanov starších ako 
15 rokov z 27 členských krajín EÚ, s ktorými sa viedol osobný rozhovor 
(spolu približne 27 000 rozhovorov)

 Bleskový Eurobarometer 266: Ženy a európske voľby (február 2009) –
reprezentatívna vzorka tisíc európskych žien starších ako 15 rokov a vzorka 
500 občanov (muži a ženy starší ako 15 rokov) z 27 členských krajín EÚ, 
s ktorými sa viedli telefonické rozhovory (spolu približne 35 000 rozhovorov) 
– Gallup Europe

 Špeciálny Eurobarometer 71.3: Povolebný prieskum (jún 2009) –
reprezentatívna vzorka tisíc Európanov starších ako 18 rokov (Rakúsko: 
starších ako 16 rokov) z 27 členských krajín EÚ, s ktorými sa viedol osobný 
rozhovor (spolu približne 26 000 rozhovorov)

 Štandardný Eurobarometer (EB64, jeseň 2005 – EB70, jeseň 2008 – EB72,
jeseň 2009) – reprezentatívna vzorka tisíc Európanov starších ako 15 rokov 
z 27 členských krajín EÚ, s ktorými sa viedol osobný rozhovor (spolu približne 
27 000 rozhovorov)

2. Kvalitatívne štúdie

 Ženy a Európska únia po európskych voľbách v júni 2009 (jún 2009) – Cieľová 
skupina: ženy vo veku 30 – 55 rokov v 27 členských krajinách EÚ.

3. Makroekonomické údaje

 Štatistiky Eurostatu


