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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012
(2013/2156(INI))

Európsky parlament,

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

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

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien z 18. decembra 1979,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o potláčaní obchodu s ľuďmi 
a využívania prostitúcie iných osôb z roku 1949,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej 
svetovej konferencii OSN o ženách 15. septembra 1995, a na následné záverečné 
dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking + 5 (2000), Peking + 10 
(2005) a Peking + 15 (2010),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 
z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, 
ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných 
činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. 
decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV4,

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

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada 
prijala v marci 20115,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4.
2 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
3 Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2.
4 Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
5 Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011.
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v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (KOM(2010)0078),

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. septembra 2013 s názvom 
Priebežné preskúmanie európskej stratégie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na 
obdobie rokov 2010 – 2015 (SWD(2013)0339),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 8. mája 2013 s názvom Správa 
o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2012 (SEC(2013)0171),

– so zreteľom na správu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) s názvom 
Preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ: Násilie 
páchané na ženách: podpora obetí (2012),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o vplyve hospodárskej krízy na rodovú 
rovnosť a práva žien1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o vzdelávacej a profesijnej mobilite žien 
v EÚ2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o odstraňovaní rodových stereotypov 
v EÚ3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o pracovných podmienkach žien 
v sektore služieb4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20095, z 8. februára 2011 o rovnosti mužov a žien v Európskej únii – 20106

a z 13. marca 2012 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 20117,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

A. keďže životná úroveň väčšiny občanov Európskej únie sa naďalej znižuje, a to najmä žien, 
ktorých miera nezamestnanosti bola v poslednom štvrťroku roku 2012 na úrovni 10,8 %8;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0073.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0247.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0074.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0322.
5 Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0085.
7 Prijaté texty, P7_TA(2012)0069.
8 SWD(2013)171 final.
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B. keďže od roku 2007 dochádza v EÚ k nárastu chudoby, príjmy domácností sa znižujú, 
pričom 24,2 % obyvateľov EÚ hrozí chudoba a vylúčenie, a keďže zvýšením 
nezamestnanosti a počtu domácností, ktorých členovia nemajú zamestnanie, ako aj 
nárastom chudoby pracujúcich, trpia predovšetkým deti, o ktoré sa často starajú najmä 
ženy;

C. keďže Európska únia v súčasnosti čelí najväčšej hospodárskej a finančnej kríze od Veľkej 
hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia, kríze, ktorú ešte zhoršili tzv. úsporné 
opatrenia, ktoré členským štátom uložili inštitúcie EÚ v rámci politík správy 
ekonomických záležitostí (Pakt stability a rastu, európsky semester, Pakt Euro Plus, 
fiškálna zmluva) a programov „finančnej pomoci“.

D. keďže počas krízy došlo k nárastu práce na kratší pracovný čas, ktorá je aj naďalej 
najčastejším typom zamestnania žien (32,1 % v roku 2012 v porovnaní s 30,8 % v roku 
2007); a keďže takisto došlo k nárastu nedobrovoľnej práce na kratší pracovný čas, ktorá 
u žien predstavuje 24 % celkového počtu zamestnaní na kratší pracovný čas v roku 2012 
(20 % v roku 2007)1;

E. keďže neistota postihuje predovšetkým ženy, ktoré sú pri odmeňovaní diskriminované 
a ktorých sa viac týka práca na kratší pracovný čas, v dôsledku čoho majú nižšie platy, 
menšie sociálne zabezpečenie, menšie možnosti ekonomickej nezávislosti a realizácie 
v pracovnom živote než muži.

F. keďže politiky, ktoré sa vykonávajú z dôvodu krízy, majú obzvlášť závažné dôsledky pre 
zraniteľné osoby, a to najmä pre ženy, ktoré sú postihované priamo – stratou zamestnania, 
znižovaním platov, dôchodkov a pozostalostných dôchodkov alebo stratou istoty 
v zamestnaní – aj nepriamo, škrtmi v rozpočtoch verejných služieb a sociálnej pomoci;

G. keďže z dôvodu viacerých faktorov došlo k značnému zníženiu príjmov žien a rozdiel 
v platoch žien a mužov bol v roku 2011 v EÚ na úrovni 16,2 %, pričom v Estónsku, 
Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Grécku bol vyšší ako 20 %2;

H. keďže v roku 2011 sa 78 % žien vyjadrilo, že každý deň vykonávajú „domáce práce“ 
(mužov, ktorí sa vyjadrili rovnako, bolo 39 %3), a keďže pružný pracovný čas sa týka 
najmä zamestnancov na kratší pracovný čas, ktorými sú väčšinou ženy, čo znamená, že sa 
ich vo väčšej miere než mužov týkajú týždenné zmeny pracovného času, v dôsledku čoho 
je pre ne ťažšie nájsť kompromis medzi rodinným a pracovným životom;

I. keďže v apríli 2012 bolo podpísané memorandum o porozumení medzi orgánom OSN 
Ženy a EÚ, v ktorom sa očakáva posilnenie partnerstva medzi obidvomi inštitúciami 
a v ktorom sa okrem iného hovorí o záväzku inštitúcií propagovať a podporovať rozvoj 
kapacít na začlenenie rodového hľadiska do všetkých politík a programov a zabezpečiť 
primeranosť národných rozpočtov a plánov z hľadiska vykonávania záväzkov v oblasti 
rodovej rovnosti4;

                                               
1 SWD(2013)171 final.
2 Pokrok v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi 2012 – iniciatíva stratégie Európa 2020.
3 Eurofound, 3. európsky prieskum kvality života, s. 57.
4 Memorandum o porozumení medzi Európskou úniou a orgánom Organizácie Spojených národov pre rodovú 
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Ekonomická nezávislosť a rovnosť v odmeňovaní

1. zdôrazňuje, že pružný pracovný čas by mal byť otázkou voľby pracovníka a nemal by ho 
nariaďovať zamestnávateľ; odmieta flexibilitu a neistotu pracovných zmlúv, ktoré sú 
prekážkou usporiadania a stability rodinného života;

2. vyzýva členské štáty, aby v súkromnom aj verejnom sektore posilnili plné vykonávanie 
praxe kolektívneho vyjednávania, ktoré je nenahraditeľným nástrojom pri úprave 
pracovných vzťahov, v boji proti rozdielom v odmeňovaní a pri podpore rovnosti, 
a vynútili si jeho rešpektovanie;

3. naliehavo žiada členské štáty, aby rešpektovali zásadu „rovnakej odmeny za rovnakú 
a rovnocennú prácu“ a posilnili verejné mechanizmy v oblasti inšpekcie práce a prijímania 
metód postupov, v ktorých by sa merala hodnota práce vo výrobnom reťazci a určovalo 
sa, napríklad, vytváranie platových hladín pre kvalifikovaných a nekvalifikovaných 
zamestnancov v podnikoch, v ktorých väčšinu zamestnancov tvoria ženy;

4. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti neistote v zamestnaní a proti všetkým zložkám, 
ktoré ju tvoria, a to v súlade so zásadou, že trvalým pracovným miestam by mali 
zodpovedať primerané pracovné zmluvy, a aby v oblasti zamestnanosti prijímali aktívne 
politiky, ktorými by sa podporovala úroveň a kvalita pracovných miest a čisté vytváranie 
pracovných miest;

5. dôrazne členským štátom odporúča, aby zvýšili investície do verejných služieb, konkrétne 
do zdravotných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia;

6. vyzýva členské štáty. aby navýšili rozpočet na pomoc deťom, a zväčšili tak verejnú sieť 
materských škôl, jaslí a verejných služieb v oblasti voľnočasových aktivít pre deti;

Rovnosť pri prijímaní rozhodnutí

7. zdôrazňuje, že s cieľom podporiť účasť žien na prijímaní rozhodnutí by sa mali zaviesť 
opatrenia na boj proti stereotypom a predsudkom týkajúcim sa úlohy žien a vykonávať 
politiky rovnoprávnosti a rovnosti v príležitostiach v ekonomickom, spoločenskom, 
politickom a kultúrnom živote (boj proti nepravidelnému a nepredvídateľnému 
pracovnému času, spravodlivé odmeňovanie, posilnenie verejnej siete jaslí, materských 
škôl a škôl, atď.), ktorých dôsledkom bude posilnenie účasti žien zo všetkých sociálnych 
vrstiev v spoločenskom a politickom živote;

Násilie páchané na ženách

8. konštatuje, že chudoba a marginalizácia, ktoré sa zvyšujú v dôsledku tzv. úsporných 
politík, viedli k nárastu obchodovania so ženami, sexuálneho vykorisťovania a prostitúcie 
a že existujú dôkazy o náraste domáceho násilia, keďže v rodinách sa zvyšuje sociálne 
napätie a ženy sú v súčasnosti vo väčšej miere ekonomicky závisle od násilníkov;

9. so znepokojením a v súlade s údajmi zo správy inštitútu EIGE s názvom „Preskúmanie 

                                                                                                                                                  
rovnosť a posilnenie postavenia žien (OSN Ženy).
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vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ: násilie páchané na 
ženách, podpora obetí (2012)“ konštatuje, že odborné vzdelávanie a existencia 
udržateľného financovania verejných služieb, združení a MVO, ktoré poskytujú služby 
ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, sú tzv. úspornými opatreniami jednoznačne
poškodzované a existencia týchto služieb je tak v ohrození, čo z civilizačného hľadiska
predstavuje zahanbujúci krok späť; pripomína, že na úrovni prístupu k službám, ktoré 
poskytujú podporu, existujú medzi členskými štátmi obrovské rozdiely, a napríklad 
v Dánsku, Holandsku a Rakúsku štát poskytuje bezpečnú a dostatočnú finančnú podporu;

10. odporúča členským štátom, aby posilnili bezplatné verejné zdravotné služby v súvislosti 
s poskytovaním pomoci ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, a aby zvýšili počet útulkov, 
v ktorých sa vo viacerých jazykoch poskytuje špecializovaná pomoc ženám rôznych 
národností, a ich kapacít;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rok 2012 – rok, v ktorom sa vykonávajú úsporné politiky, konkrétne politiky správy 
ekonomických záležitostí, a v ktorom sú tri krajiny EÚ vystavené zásahom trojky (Grécko, 
Írsko, Portugalsko). Spravodajkyňa upozorňuje na problémy, ktoré reálne a každý deň 
ovplyvňujú životy veľkej časti žien v EÚ. 
V roku 2012 vzrástol počet nezamestnaných v EÚ o 2,145 milióna oproti roku 2011. 
Ohrozených chudobou bolo 26 % žien a 23,9 % mužov.
Milióny žien čelia nezamestnanosti, neistote v práci, znižovaniu platov a dôchodkov, nízkym 
platom a diskriminácii v odmeňovaní. V hlbokej neistote žijú najmä mladé ženy, ktoré sa 
ocitli v pasci ťažkého prístupu na trh práce (s nezamestnanosťou mladých 23,1 %) a neistoty 
v práci a ktoré musia čeliť realite, kde strácajú svoju ekonomickú nezávislosť, bez ktorej 
nemožno hovoriť o rovnosti. Mnoho žien a mladých žien je nútených odísť zo svojej krajiny 
s cieľom nájsť lepšie podmienky pre život. 
Realita mnohých robotníčok a žien pracujúcich v priemysle, obchode a sociálnej oblasti je 
taká, že musia znášať vysoké pracovné nasadenie a nízke platy, pričom sa ocitajú v chudobe 
aj napriek tomu, že pracujú. Čoraz viac pracujúcich žien si k práci priberá dodatočné 
pracovné aktivity, aby tak zabezpečili svoje živobytie a živobytie svojich rodín, pričom 
mnohé z nich strácajú prácu v dôsledku nezamestnanosti. Realitou žien je, že samy žiadajú 
o pomoc, keď nemajú dostatok prostriedkov, aby uživili svoje deti. Tiež je realitou, že ženy, 
ktoré patrili medzi technické a intelektuálne pracovné sily, zažívajú degradáciu svojho 
postavenia na sociálnej a profesnej úrovni a zníženie kvality života. 
V roku 2012 bolo v EÚ 25,4 milióna detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, 
čo predstavuje závažný sociálny problém, ktorému vo väčšine prípadov čelia ženy a ktorý sa 
snažia minimalizovať. Rozpočtové škrty vo verejných službách sa odrážajú v nedostatočnom 
prístupe k vzdelaniu alebo zdravotníctvu, pričom v mnohých prípadoch sa tehotným ženám 
nedostáva starostlivosti v dôstojných podmienkach. Škrty v rámci sociálnej pomoci, ktoré 
postihujú mnohé rodiny, sú v kontexte nezamestnanosti ešte bolestnejšie.
Často propagovaná potreba posilnenia účasti žien v politickom, sociálnom, spolkovom 
a kultúrnom živote žien je jasne ohrozená, a to najmä žien z najnižších sociálnych vrstiev. 
Je zrejmé, že ak v rámci jednej krajiny existujú rozdiely, tak medzi rôznymi krajinami sú ešte 
väčšie. Miera nezamestnanosti na juhu a perifériách eurozóny dosiahla v roku 2012
v priemere 17,3 % a na severe a v strednej časti eurozóny 7,1 %. V dvoch tretinách členských 
štátov došlo k nárastu chudoby, nie však v zvyšnej tretine. 
Vznik geografických oblastí s lacnou pracovnou silou, v ktorých môžu veľké hospodárske 
skupiny hromadiť svoje bohatstvo a rozklad verejných služieb s cieľom ďalšieho súkromného 
zisku prostredníctvom privatizácie predstavovali riešenie veľkých hospodárskych 
a finančných skupín, ktorým chceli vyriešiť svoje problémy pri hromadení ziskov. EÚ 
a viacero vlád členských štátov sa postarali o jeho vykonávanie v praxi.

Krízu dnes nazývame „hospodárska a finančná“, ale je to tiež kríza demokracie a rodovej 
rovnosti. Kríza stáročných civilizačných výdobytkov, za ktoré bojovali viaceré generácie žien.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že v týchto politikách nie je možné pokračovať, pokiaľ dochádza 
k snahám „vyhýbať sa“ rodovým aspektom alebo ich „minimalizovať“, ako sa o tom často 
hovorí. V týchto politikách neexistuje rodová rovnosť. V správe sa preto navrhujú opatrenia, 
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ktoré sú protikladom súčasných sociálnych a hospodárskych politík:
– podpora práva na prácu s rôznymi právami, pričom tvorivé a produktívne schopnosti žien 

sa majú využívať na ich rovnoprávne zapojenie do všetkých oblastí činnosti 
a hospodárskeho a spoločenského rozvoja;

– právo na prácu s rôznymi právami, odstránenie priamej a nepriamej diskriminácie 
v odmeňovaní, právo žien na prácu a materstvo bez postihu; 

– valorizácia platov a dôchodkov, záruka primeraného sociálneho zabezpečenia 
v nezamestnanosti, počas choroby, materskej alebo otcovskej dovolenky, v invalidnom 
dôchodku alebo starobe a záruka rovnosti v prístupe všetkých žien k bezplatným 
a kvalitným verejným zdravotným službám;

– predchádzanie príčinám a faktorom chudoby a sociálneho vylúčenia a nárastu prostitúcie 
a obchodovaniu so ženami a s deťmi, ako aj zvýšenie finančnej podpory pre organizácie 
a inštitúcie, ktoré pomáhajú ženám, ktoré sa stali obeťami násilia.


