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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rodových aspektoch hospodárskeho poklesu a finančnej krízy
(2009/2204(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2008 s názvom Lepšia rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom: väčšia podpora zosúladenia pracovného, súkromného 
a rodinného života (KOM(2008)0635),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2008 s názvom Plán hospodárskej 
obnovy Európy (KOM(2008)0800),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. marca 2009 pre jarné zasadnutie Európskej rady 
s názvom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe (KOM(2009)0114),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 24. novembra 2009 s názvom Konzultácia 
o budúcej stratégii EÚ do roku 2020 (KOM(2009)0647),

– so zreteľom na správu Komisie z 3. októbra 2008 nazvanú Realizácia barcelonských 
cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku 
(KOM(2008)0638),

– so zreteľom na správu Komisie z 27. februára 2009 o rovnosti žien a mužov – 2009 
(KOM(2009)0077),

– so zreteľom na správu Komisie z 18. decembra 2009 o rovnosti žien a mužov – 2010 
(KOM(2009)694),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2000 nazvané Smerom k rámcovej stratégii 
Spoločenstva v oblasti rovnosti mužov a žien (2001 – 2005) (KOM(2000)0335) a na 
výročné správy Komisie o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 (t. j. KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049 a KOM(2008)0010),

– 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 povolania (prepracované znenie)1,

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS (KOM(2008)0636), ktorý 
3. októbra 2008 predložila Komisia,

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo 
dojčiacich pracovníčok (KOM(2008)0637), ktorý 3. októbra 2008 predložila Komisia,

– so zreteľom na stav ratifikácie Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
(CETS č. 197),

– so zreteľom na rámec činností týkajúcich sa rodovej rovnosti, ktorý prijali európski 
sociálni partneri 22. marca 2005,

– so zreteľom na návrh odporúčania Rady Európy o vplyve hospodárskej a finančnej krízy 
na ženy, dokument č. 11891 zo 4. mája 2009,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť schválený Európskou radou 
23. a 24. marca 2006,

– so zreteľom na Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov a jeho stanovisko 
k rozdielom v odmeňovaní práce žien a mužov prijaté 22. marca 2007,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2006 o prisťahovalectve žien: úloha a miesto 
prisťahovalkýň v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien 
a mužov (2006 – 2010)2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o rovnosti medzi ženami a mužmi –
20083,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 obsahujúce odporúčania pre 
Komisiu, týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených 
z trhu práce5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2009 o následkoch celosvetovej finančnej 
a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu6,

– so zreteľom na publikáciu Eurostatu Štatistika v kocke č. 53/2009 o prudkom náraste 
nezamestnanosti v EÚ (Sharp increase in unemployment in the EU), 

– so zreteľom na publikáciu Eurostatu Štatistika v kocke č. 97/2009 o odlišnom rozsahu 
a hĺbke recesie jednotlivých činností a krajín v EÚ 27 (Recession in the EU-27: length and 
depth of the downturn varies across activities and countries),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
2 Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
3 Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 35..
4 Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 21.
5 Prijaté texty, P6_TA(2009)0371.
6 Prijaté texty, P7_TA(2009)0029.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže svetové hospodárstvo stojí pred najzávažnejšou recesiou od čias veľkej 
hospodárskej krízy, ktorej spoločenské následky zasahujú celú EÚ a siahajú aj ďaleko za 
jej hranice; keďže hospodárska a finančná kríza v Európe má neblahý vplyv najmä na 
ženy, pričom Rada, Komisia ani členské štáty tejto skutočnosti dosiaľ nevenovali 
dostatočnú pozornosť,

B. keďže veľa pozornosti sa zameriavalo na odvetvia výstavby a automobilový priemysel, 
v ktorých sú prevažne zastúpení muži, na rozdiel od rovnako negatívne zasiahnutých 
odvetví ako maloobchodný predaj, služby a cestovný ruch; keďže je naliehavo potrebné 
zaoberať sa v národných a európskych plánoch obnovy rodovým aspektom vplyvu 
hospodárskej a spoločenskej krízy, ako aj jej riešením,

C. keďže hlavní ekonómovia poukázali na skutočnosť, že úverová kríza, ktorá odštartovala 
recesiu, bola doslova katastrofa spôsobená človekom, konkrétne mužom; keďže reakcie na 
štátnej a medzinárodnej úrovni – pričom žiadna z nich nezohľadňuje rodové hľadisko –
boli tiež výsledkom rozhodovania najmä mužov; keďže je dôležité, aby sa ženy v plnej 
miere zúčastňovali na rozhodovacom procese v politických, ekonomických a finančných 
otázkach;

D. keďže rodové štúdie poukázali na to, že správanie žien sa vyznačuje odlišným spôsobom 
riadenia, pre ktorý je typické vyhýbanie sa riziku a zameranie na dlhodobé ciele;

E. keďže hospodársky pokles postihne pravdepodobne viac ženy než mužov; keďže hrozí, 
že súčasná recesia spomalí alebo dokonca zvráti pokrok, čo bude mať dlhodobé následky 
na systémy sociálnej ochrany, sociálne začlenenie a demografiu;

F. keďže opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnosti boli odvolané alebo odložené a možné 
obmedzenie prostriedkov vo verejných rozpočtoch v budúcnosti negatívne ovplyvní 
zamestnanosť žien a presadzovanie rodovej rovnosti; keďže riadne vykonávanie vyššie 
uvedenej smernice 2006/54/ES má čoraz väčší význam;

G. keďže v dôsledku hospodárskeho poklesu by nemalo dôjsť k spomaleniu vývoja, pokiaľ 
ide o politiky na zosúladenie pracovného a rodinného života, a k zníženiu rozpočtu 
vyčleneného na služby starostlivosti a opatrenia týkajúce sa dovoleniek, čo ovplyvňuje 
najmä prístup žien na trh práce;

H. keďže v záveroch Rady z 30. novembra 20091 počas švédskeho predsedníctva boli členské 
štáty a Komisia vyzvané, aby v stratégii EÚ 2020 posilnili rodový rozmer; keďže Komisia 
vo svojom konzultačnom dokumente o EÚ 2020 túto otázku nezohľadnila a vôbec sa 
nezmieňuje o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti; keďže je nevyhnutné, aby sa rodové 
hľadisko zahrnulo do nového finančného a hospodárskeho modelu a politiky, a keďže je 

                                               
1 Závery Rady o rodovej rovnosti: posilňovanie rastu a zamestnanosti – príspevok k lisabonskej stratégii po roku 
2010, Schôdza Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 30. novembra 2009 
v Bruseli. 
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tiež potrebné zabezpečiť, aby plány obnovy a programy štrukturálnych zmien zohľadnili 
posúdenie rodového vplyvu a zahŕňali toto hľadisko; 

I. keďže v dobe hospodárskej recesie sú najviac ohrození najmä ľudia, ktorí už aj tak žijú na 
hranici chudoby; keďže úsilie na odstránenie chudoby a komplexné riešenie tohto 
problému, ako odsúhlasila Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone ešte v roku 
2000, sa stalo naliehavým; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane tých 
skupín, ktoré čelia viacnásobnému znevýhodneniu, a zabezpečiť by sa malo ich začlenenie 
do spoločnosti,

J. keďže seriózne zamestnanie na plný úväzok a kvalitné pracovné príležitosti sú najlepšou 
zárukou proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, keďže je veľmi dôležité vytvoriť 
a realizovať politiky vrátane prístupu k cenovo a miestne dostupným službám v oblasti 
starostlivosti, ktoré reagujú osobitne na potreby žien a mužov,

K. keďže štúdie ukázali, že násilie voči ženám zosilnie, keď sú muži v dôsledku hospodárskej 
krízy  prepustení alebo prídu o majetok; keďže hmotná núdza je často príčinou 
častejšieho, násilnejšieho a nebezpečnejšieho týrania,

1. poukazuje na to, že rovnosť žien a mužov je jedným z cieľov EÚ, a preto zároveň aj 
hlavnou zásadou akéhokoľvek politického opatrenia v súvislosti s hospodárskou
a finančnou krízou a predstavuje prechod na dlhodobejšiu holistickú podobu pokrízovej 
éry; zdôrazňuje, že rodová rovnosť je sama osebe cieľom, a nielen nástrojom na 
dosiahnutie hospodárskeho rastu;

2. zdôrazňuje, že podľa zistení Komisie vzbudila súčasná kríza obavy, že výsledky 
dosiahnuté v oblasti rodovej rovnosti sú ohrozené a že vplyvom recesie sa ešte viac zvýši 
tlak na ženy; kladie dôraz na skutočnosť, že príčiny a následky hospodárskej a finančnej 
krízy majú rodovú povahu;

3. poukazuje na to, že integrácia žien na pracovisku za posledné desaťročia znamená, 
že kríza bude mať väčší priamy vplyv nielen na samotné ženy, ale aj na domácnosti, 
ktorých príjmy budú výrazne zasiahnuté prepúšťaním žien; vyzýva inštitúcie Európskej 
únie a členské štáty, aby brali do úvahy skryté náklady, ktoré súvisia s krízou, vrátane 
rôznych, často nepovšimnutých rodových následkov;

4. poukazuje na to, že makroekonomické politiky sa spájajú prevažne so zvýšenou rodovou 
segregáciou v práci, narušením zamestnanosti žien prostredníctvom subdodávateľských 
zmlúv, čoraz väčším rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, obmedzeným prístupom žien 
k zdravotným službám a vzdelaniu v dôsledku privatizácie štátnych služieb, zvýšenou 
nerovnosťou v dostupnosti úverov, pozemkov a majetku, a prehlbujúcou sa feminizáciou 
chudoby;

5. s poľutovaním konštatuje, že mnoho žien už stratilo zamestnanie alebo očakávajú stratu 
zamestnania, najmä pokiaľ ide o ženy pracujúce v maloobchodnom predaji, službách 
a cestovnom ruchu, ako aj ženy pracujúce na polovičný úväzok alebo na neistých 
pracovných miestach; poukazuje na skutočnosť, že sa zároveň očakáva zníženie ponuky 
mikroúverov, čo bude mať za následok nižší príjem samostatne zárobkovo činných žien; 
zdôrazňuje, že môžeme očakávať nerovnomerný nárast nezamestnanosti žien po tom, ako 
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budú ohlásené obmedzenia prostriedkov vo verejnom rozpočte, pretože pracujúce ženy sú 
nerovnomerne zastúpené v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách; 

6. víta štatistický prieskum Eurostatu diferencovaný z hľadiska rodovej príslušnosti; je však 
presvedčený, že viac pozornosti by sa malo venovať nezamestnanosti v prípade 
pracujúcich na polovičný úväzok (keďže táto oblasť nebýva zahrnutá do štatistík 
nezamestnanosti); poukazuje na skutočnosť, že dlhodobá nezamestnanosť, nižšie mzdy 
a kratšia priemerná pracovná doba môžu mať silný vplyv predovšetkým na príjmy žien, 
príspevky v rámci sociálneho zabezpečenia a z dlhodobého hľadiska aj na ich dôchodky;

7. poukazuje na to, že migrujúcich pracovníkov postihla kríza rovnako ako ich rodiny doma; 
odvoláva sa na skutočnosť, že rozsah migrácie žien nie je dostatočne zdokumentovaný, 
ako ani vplyv na rodiny, ktorých prežitie závisí od príjmov týchto žien, čo môže mať 
za následok ešte zraniteľnejšie postavenie žien, ktoré po návrate domov neprijme ich 
komunita ani rodina;

8. zdôrazňuje, že všetky zásahy a riešenia si vyžadujú pochopenie kontextu krízy, pričom 
treba pochopiť, že neexistuje len jedna univerzálna odpoveď; pripomína, že recesia nám 
zároveň poskytuje jedinečnú príležitosť na úpravu hospodárskych a sociálnych politík tak, 
aby zohľadňovali rodové hľadisko a vytvorili tak spoločnosť, v ktorej majú ženy a muži 
rovnocenné postavenie;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že politické reakcie na krízu vrátane opatrení na obnovu 
zlyhali v tom, že neuznali a nepreskúmali vplyv krízy na rodové hľadisko a túto otázku 
neriešili; kritizuje skutočnosť, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti nie je vôbec 
zahrnuté do obdobia polisabonskej stratégii; vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, 
aby do usmernení o zamestnanosti a makroekonomických usmernení, ako aj do stratégie 
EÚ 2020 zahrnuli aj kapitolu o rodovej rovnosti a vo všetkých politikách zaviedli rodové 
rozpočtovanie;

10. vyzýva Radu, Komisiu, členské štáty a obzvlášť osobitný výbor Parlamentu pre finančnú, 
hospodársku a sociálnu krízu (CRIS), aby zabezpečili, že sa posúdi vplyv plánov obnovy 
a programov štrukturálnych zmien na rodové otázky (v prípadoch, keď nebolo posúdenie 
vykonané predbežne, bude vykonané následne) a že budú obsahovať rodové hľadisko 
vrátane údajov a štatistík diferencovaných podľa rodovej príslušnosti;

11. naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že ústupky a finančné 
obmedzenia nebudú mať vplyv na politiky a fungovanie štruktúr zameraných na 
dosiahnutie rovnocenného postavenia žien a mužov na všetkých úrovniach vo vládnom, 
ako aj mimovládnom sektore; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto finančné 
obmedzenia už boli vykonané v niektorých krajinách;

12. upozorňuje na nedostatok politík starostlivosti a príslušnej infraštruktúry, ktorý viedol 
k zvýšenému počtu prisťahovalkýň pracujúcich v domácnostiach, kde zapĺňajú tieto 
prázdne miesta bez prístupu k sociálnej ochrane a výhodám súvisiacim s pracovným 
pomerom; vyzýva členské štáty, aby naliehavo začlenili migrujúcich pracovníkov do 
systémov sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti;

13. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby preskúmali a potláčali negatívne účinky 
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znižovania daní, ako aj krátenia verejných výdavkov a sociálnych dávok, najmä 
v súvislosti so znižovaním verejných výdavkov na miestnej úrovni, a predchádzali tak 
neprimeranému zaťaženiu žien, pokiaľ ide o starostlivosť (o deti, starších ľudí a závislé 
osoby), a v prípadoch zatvorenia nemocníc alebo skrátenia pobytu v nemocnici a presunu
pacienta do domácej starostlivosti k ženám, čo môže viesť k prehĺbeniu nerovnosti medzi 
ženami a mužmi;

14. vyzýva členské štáty, aby vytvorili cenovo a miestne dostupné, ako aj kvalitné služby 
starostlivosti o deti a iné závislé osoby v súlade s európskymi cieľmi; zdôrazňuje, že na 
financovanie kvalitných služieb by sa mal v plnej miere využiť potenciál štrukturálnych 
fondov a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu o otcovskej dovolenke, dovolenke z dôvodu adopcie 
a rodinnej dovolenke na opateru rodičov; 

15. poukazuje na zvýšenú mieru násilia voči ženám v dobe poznačenej vážnymi 
hospodárskymi otrasmi; naliehavo preto členské štáty vyzýva, aby zlepšili vnútroštátne 
právne predpisy a politiky zamerané na boj proti všetkým formám násilia na základe 
rodovej príslušnosti, a víta iniciatívu španielskeho predsedníctva na zriadenie strediska pre 
monitorovanie násilia voči ženám; rovnako víta iniciatívu Rady týkajúcu sa 
zastrešujúceho nástroja na ochranu obetí (európsky ochranný príkaz); 

16. žiada európske inštitúcie a členské štáty, aby prijali účinné opatrenia, najmä 
prostredníctvom právnych predpisov, ktoré budú zamerané na podporu vyváženého 
zastúpenia žien a mužov na zodpovedných pozíciách v podnikoch a politických orgánoch; 
vyzýva preto na stanovenie záväzných cieľov na zabezpečenie rovnakého zastúpenia žien 
a mužov;

17. zdôrazňuje, že ženy sú málo zastúpené v oblasti finančného rozhodovania, v skutočnosti 
patria do jednej zo skupín v súčasnej dobe vylúčených z finančného rozhodovania, ktoré 
sú nepriaznivo ovplyvnené finančným rizikom; vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, 
aby zvýšili účasť žien na všetkých úrovniach rozhodovania, predovšetkým v oblasti 
rozpočtovania a mechanizmov riadenia v rámci európskych finančných systémov vrátane 
Európskej centrálnej banky;

18. víta rozhodnutie nórskej vlády zvýšiť počet žien v správnych radách akciových 
spoločností aspoň na 40 %; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby si z nórskej iniciatívy 
vzali príklad a uberali sa tým istým smerom;

19. poukazuje na investície do sociálnej infraštruktúry, ktoré považuje za príležitosť na 
modernizáciu Európy a podporu rovnosti žien a mužov a ktoré sa dajú vnímať ako 
stratégia paralelná s investovaním do ekologických technológií určených na modernizáciu 
fyzickej infraštruktúry; domnieva sa, že rodová rovnosť by preto mala byť politickou 
prioritou a hlavným nástrojom;

20. zdôrazňuje, že ekologické pracovné miesta majú potenciál stať sa v budúcnosti kľúčovým 
segmentom rastu európskeho trhu práce, že viac ako 20 miliónov pracovných miest 
v Európskej únii sa dá v súčasnosti považovať za ekologické a že podľa najnovších údajov 
existuje v samotnom odvetví obnoviteľnej energie možnosť, že do roku 2020 sa počet 
pracovných miest v tomto sektore zdvojnásobí na 2,8 milióna;
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21. poukazuje na to, že ekologická transformácia hospodárstva a prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo podnietia vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch; odvoláva sa na 
skutočnosť, že ženy sú oveľa menej zastúpené v odvetví obnoviteľných zdrojov, najmä 
pokiaľ ide o zamestnania v oblasti vedy a špičkovej technológie; žiada Radu, Komisiu 
a členské štáty, aby zabezpečili, že ženy nebudú vylúčené z odbornej prípravy a 
vzdelávacích programov týkajúcich sa ekologickej transformácie, t. j. v odvetví 
obnoviteľných zdrojov a zamestnaniach v oblasti vedy a špičkovej technológie;

22. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili vynaloženie všetkých prostriedkov 
z európskych štrukturálnych fondov na národnej úrovni na riešenie následkov recesie 
prostredníctvom rekvalifikačných iniciatív a ďalšieho zvyšovania kvalifikácie podľa 
článku 16 všeobecného nariadenia1 a článku 6 nariadenia o Európskom sociálnom fonde2

a nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja3;

23. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty na zriadenie finančnej rezervy v rámci každého 
fondu určeného na činnosti súvisiace so zabezpečovaním rovnakých príležitostí, spolu 
s dodatočnou podporou pre plošné programy a ďalšie osobitné iniciatívy financované 
oddelene v rámci technickej pomoci; vyzýva členské štáty, aby vyvinuli mechanizmy 
riadenia orientované na rodovú rovnosť, ktoré budú v rámci rezortov vlády zahŕňať 
odborné znalosti v oblasti rodovej rovnosti, a aby zriadili ďalšie agentúry na vykonávanie 
opatrení v rámci Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov a aby podporovali ženské 
organizácie a siete;

24. nabáda Európsky inštitút pre rodovú rovnosť na vypracovanie analýzy vplyvu rodovej 
otázky na hospodársku krízu a vyzýva ostatné európske inštitúcie, ako napríklad Európsku 
nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, aby sa vo svojom 
pracovnom programe zaoberali otázkou rovnosti pohlaví;

25. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby uznali a podporili prínos občianskej 
spoločnosti pri riešení finančnej a hospodárskej krízy, najmä vzhľadom na Európsky rok 
boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských 
štátov, sociálnym partnerom a príslušným mimovládnym organizáciám.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde 
(Ú. v. EÚ L 210, 31.07.06, s. 12).
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Svetové hospodárstvo sa stále nachádza uprostred najvážnejšej recesie od čias veľkej 
hospodárskej krízy a celosvetová finančná kríza sa ďalej rozrastá. Zrútil sa svetový finančný 
systém, praskli špekulačné bubliny a hodnoty nehnuteľností, cenných papierov, potravín 
a energií zaznamenali prudké výkyvy. Nadmerné financovanie hospodárstva zapríčinilo stratu 
stability, úpadok a takmer spôsobilo bankrot bánk a iných veľkých finančných inštitúcií.  
Neposkytovanie úveru reálnej ekonomike malo neblahý účinok na skutočné hospodárstvo 
a kvalitu života obyvateľstva1. Stámilióny ľudí prišli o zamestnanie, príjem, úspory a svoje 
domovy. Napriek tomu, že to najhoršie z krízy máme snáď za sebou, podľa odborníkov budú 
spoločenské následky krízy trvať dlhšie než fáza obnovy. 

Nerovnosť pohlaví ako príčina a zároveň následok finančnej a hospodárskej krízy 

Finančné a hospodárske krízy majú rodovú povahu, ako aj účinky. Rodový aspekt majú aj 
všetky kategórie politík obnovy: reforma finančného riadenia, podpora priemyselných odvetví 
a podnikov, podpora trhov práce, podpora investícií a podpora kúpnej sily domácností. 

Články v tlači sa zameriavajú na odvetvia typické pre mužov, uzatváranie výrobných 
podnikov a stratu bonusov bankárov. Ženy v tomto ohľade vôbec nie sú zahrnuté; neexistuje 
žiadna podrobná analýza ženského aspektu, ako ani rôznych vplyvov krízy na ženy. Aké je 
napríklad rodové rozloženie zamestnancov v priemyselnom odvetví a v podnikoch, ktoré 
dostávajú finančnú podporu? Ide o závažnú otázku, pretože podporovanie budúcej 
zamestnanosti mužov na úkor zamestnanosti žien nezlepšuje situáciu, práve naopak, rodovú 
rovnosť narúša.

Rovnosť žien a mužov je jeden z cieľov Európskej únie a musí byť obsiahnutý vo všetkých 
politických reakciách, ako aj v národných a medzinárodných plánoch obnovy, takisto ako 
transformácia na pokrízovú dobu. Počiatočné krízové plány a plány obnovy na európskej, 
národnej a medzinárodnej (G20) úrovni však zlyhali, pokiaľ ide o uznanie, pochopenie, 
analýzu a nápravu vplyvu krízy na rodovú otázku. 

Ženy sú málo zastúpené v oblasti finančného rozhodovania. Správa Európskej komisie z roku 
2009 o rovnosti žien a mužov poukazuje na skutočnosť, že na čele centrálnych bánk vo 
všetkých členských štátoch stáli muži. Okrem toho sa podľa správy Komisie z roku 2007 
najdôležitejšie rozhodovacie orgány v rámci centrálnych bánk EÚ pýšia priemerom päť 
mužov na jednu ženu. Pokiaľ ide o európsku úroveň, na čele všetkých troch finančných 
inštitúcií (Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond) 
sú muži aj ženy, pričom ženy sú v najdôležitejších rozhodovacích orgánoch týchto inštitúcií 
zastúpené len 16 %.2

Zabezpečenie účasti žien na finančných rozhodovacích procesoch je spôsob, ako realizovať 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis (Rodová otázka a finančná kríza), apríl 2009, s. 3.
2 Európska komisia, Správa o rovnosti žien a mužov z roku 2009.
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rôzne priority a postupy, ktoré možno prinesú pozitívne výsledky nielen pre ženy, ale aj pre 
spoločnosť ako celok. Jedným z týchto postupov je prístup k vstupovaniu do rizika. Medzi 
ďalšie patria poskytovanie verejných služieb v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, 
ktoré podporujú nielen rodovú rovnosť, ale aj dlhodobý rozvoj ľudského kapitálu1.

Ochráni nás feminizácia manažmentu pred krízou? 

Došlo by k úverovej kríze, keby sa banka Lehman Brothers volala Lehman Sisters a viedli by 
ju ženy namiesto mužov? Feministky, ale aj hlavní ekonómovia sa zhodli na tom, že úverová 
kríza je doslova katastrofa spôsobená človekom, konkrétne mužom. Táto kríza dodala odvahu 
obhajcom rôznorodého zastúpenia v zasadacích miestnostiach riadiacich orgánov, ktorí 
naliehavo trvajú na tom, aby sa zvýšil počet žien na vrcholných pozíciách finančných 
inštitúcií. Zlyhanie mužov by mohlo ženám poskytnúť príležitosť presadiť sa.2

Island je na čele tohto trendu. Po ponižujúcom hospodárskom kolapse odovzdal tento 
ostrovný národ v severnom Atlantiku moc nad financiami ženám. V súčasnosti ho vedie 
premiérka, zatiaľ čo ďalšie ženy stoja na čele dvoch hlavných bánk po tom, ako nahradili 
mužov, ktorí boli obvinení z bankrotu inštitúcií z dôvodu nezodpovednej nadmernej 
expanzie.3

Michel Ferrary, profesor na Ceram Business School vo Francúzsku, je presvedčený, 
že vyvážené zastúpenie žien a mužov je kľúčom k zmierneniu trendu vstupovania do rizika, 
ktorý dominoval vo finančných sektoroch mnohých krajín. Podľa Ferraryho zvládli banky 
s vyváženejším zastúpením oboch pohlaví hospodársku krízu oveľa lepšie než banky, ktorým 
táto rovnováha chýba. „Niekoľko rodových štúdií poukázalo na skutočnosť, že spôsob 
správania a riadenia žien je odlišný od mužov. Ženy sa zvyčajne vyhýbajú rizikovým 
situáciám a zameriavajú sa viac na dlhodobé ciele. Väčší podiel žien na riadiacich pozíciách 
vyvažuje rizikové správanie ich kolegov.”4

Nerovnosť v oblasti zamestnanosti je stále bežným javom zasadacích miestností riadiacich 
orgánov po celom svete, kde muži v oblekoch naďalej prevládajú či už v riadiacich, alebo 
iných pozíciách. V Nórsku boli vydané právne predpisy, ktoré túto nerovnováhu účinne riešia. 
V júni 2003 predložila nórska vláda legislatívny návrh, ktorého cieľom je dosiahnuť 50 % 
zastúpenie žien v správnych radách všetkých verejných a väčších súkromných podnikov5. 
Právne predpisy o zastúpení oboch pohlaví v správnych radách nadobudli v Nórsku platnosť 
1. januára 2006. Podľa nových predpisov musí mať každé pohlavie vo všetkých správnych 
                                               
1 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis 
(Kontrola rodových dôsledkov politík obnovy vypracovaných pre finančnú a hospodársku krízu), apríl 2009, 
s. 7.

2 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. (Skutočné obete tejto úverovej krízy? Ženy.) 
The Observer, nedeľné vydanie, 18. januára 2009.
3 The Washington Post, In Banking Crisis, Guys get the Blame (Za bankovú krízu nesú vinu muži), Kevin 
Sullivan a Mary Jordan, 10. februára 2009,
4 Ferrary v prieskume CERAM Business School, február 2009.
5 Nadácia Eurofund v Dubline, EIROnline, 2003/06 Vláda navrhla zavedenie rodových kvót v správnych radách 
podnikov.
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radách minimálne 40 % zastúpenie. V Španielsku bol prijatý podobný zákon; akciové 
spoločnosti majú sedem rokov na to, aby štyri z desiatich miest v správnych radách uvoľnili 
pre ženy.

Oddelený trh práce 

Súčasná kríza je iná ako predošlé recesie: hospodársky pokles postihne pravdepodobne viac 
ženy než mužov. V porovnaní s predošlými prípadmi hospodárskeho poklesu majú ženy 
v súčasnosti oveľa väčší podiel na trhu práce. Integrácia žien na pracovisku znamená, že kríza 
bude mať väčší priamy vplyv nielen na samotné ženy, ale aj na domácnosti, ktorých príjmy 
budú výrazne zasiahnuté prepúšťaním žien. Ak k tomu ešte pridáme modely zamestnanosti, 
pre ktoré sú charakteristické oddelené trhy práce, rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, väčšie 
množstvo žien pracujúcich na polovičný úväzok alebo na neistých pracovných miestach 
a vyšší počet žien v tzv. neformálnom sektore, ktorý poskytuje nižšie príjmy a menšiu 
sociálnu ochranu, ženy majú ďaleko od výhodnej pozície, v ktorej by mohli čeliť kríze. 

Niet pochýb o tom, že rodová rovnosť by mala byť hlavnou zásadou každého politického 
opatrenia. Ak zoberieme do úvahy rôzne úlohy, ktoré ženy zohrávajú, zistíme, že vplyv 
hospodárskej a finančnej krízy nekončí pri možnostiach žien na trhu práce, ale siaha aj na 
celkovú stabilitu spoločnosti. V dobe ekonomických otrasov ženy často pocítia negatívne 
následky oveľa skôr a z výhod, ktoré prináša obnova hospodárstva, sa tešia až po dlhšom 
čase. Dokonca predtým, ako ku kríze došlo, už väčšina pracujúcich žien tvorila súčasť 
neformálneho hospodárstva, pričom dostávali nižšie príjmy a menšiu sociálnu ochranu.

Sústredenie žien v službách verejného sektora im v minulosti pomohlo vyhnúť sa 
počiatočnému účinku recesie. Ako zamestnankyne verejného sektora a príjemkyne služieb, 
akou je starostlivosť o dieťa, sú však ženy obzvlášť citlivé na obmedzovanie prostriedkov 
v rozpočte po tom, ako sa znížia daňové príjmy1. Je takisto potrebné uvedomiť si, že vlády 
musia v ďalšom desaťročí splatiť svoje obrovské dlhy.

Štátne príjmy a výdavky majú tiež rodovú povahu; zatiaľ čo muži najviac prispievajú do 
štátnych príjmov prostredníctvom daňových odvodov z svojich vyšších príjmov, ženy 
poberajú viac príspevkov zo štátnych výdavkov na služby, ktoré sú tiež diverzifikované podľa 
pohlavia: starostlivosť o dieťa a závislé osoby, príspevky na domácnosť, vzdelávanie 
a zdravotná starostlivosť.2 Je preto pravdepodobnejšie, že znižovanie verejných výdavkov 
bude mať na ženy priamy vplyv.

Znižovanie verejných výdavkov teda zapríčiňuje presun činností, akou je napríklad 
starostlivosť o dieťa, späť do rúk žien, čo následne obmedzuje ich účasť v spoločnosti na 
oblasť domácnosti. Podobná situácia nastáva v sociálne a ekonomicky znevýhodnených 
hospodárstvach, kde obmedzovanie podporných služieb spôsobuje, že v rámci rodín, ale aj 
spoločenstva sa viac zodpovednosti v tejto oblasti prenáša na ženy.3

                                               
1 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession (Analýza: Rovnosť pohlaví a recesia), máj 2009, 
s. 6.
2 Európska ženská loby: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective 
(Ženy, finančná a hospodárska kríza – Naliehavá potreba rodovej perspektívy), s. 3.
3 Európska ženská loby: tamtiež.
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Vplyv na prácu a zamestnanosť

U žien je znevýhodnená pozícia na trhu práce pravdepodobnejšia vzhľadom na rôzne faktory: 
vyšší počet neistých pracovných zmlúv a dobrovoľných pracovných miest na polovičný 
úväzok, ako aj pretrvávajúci rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (priemerná hodnota v EÚ 
v roku 2007 bola 17,4 % a v Estónsku dosiahla až 30,3 %), ktorý má vážny dosah na 
celoživotné príjmy žien, ich sociálne zabezpečenie a dôchodky a takisto spôsobuje zvýšený 
počet žien, ktorým hrozí chudoba, najmä v dôchodkovom veku. V roku 2007 bola u žien 
zaznamenaná vyššia miera ohrozenia chudobou (17 %) než u mužov (15 %). Tento rozdiel sa 
najviac prejavil u starších ľudí (22 % žien v porovnaní so 17 % mužov) a u slobodných 
rodičov (34 %)1, najmä u žien. 

Miera nezamestnanosti však nezachytáva celkový vplyv meniacich sa hospodárskych 
podmienok na ženy a mužov. Údaje z jednotlivých krajín v skutočnosti potvrdzujú, 
že klesajúca miera zamestnanosti u žien nemusí byť nutne sprevádzaná podobnou mierou 
rastu nezamestnanosti. Ženy často pracujú na polovičný úväzok a nie sú uvedené ako 
nezamestnané, ale skôr ako čiastočne zamestnané. Ženskú nezamestnanosť preto môžeme 
považovať za podceňovanú vzhľadom na nezamestnanosť mužov. Aby sme mohli stanoviť 
ženskú nezamestnanosť rovnakým spôsobom ako mužskú, je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť čiastočnej nezamestnanosti, ktorá by mala byť zdokumentovaná a zverejnená 
rovnako komplexne ako miera nezamestnanosti, ktorá zohľadňuje len plný úväzok. Trendy 
v oblasti zamestnanosti a údaje, z ktorých vychádzajú, sa dajú považovať za sporné. V EÚ sa 
prijalo rozhodnutie, že jednotlivé štatistiky týkajúce sa domácností sa budú vypracúvať 
oddelene na základe rodovej príslušnosti. Toto je však len prvý krok smerom k presnejšiemu 
zobrazeniu údajov o rozdieloch v zamestnanosti žien a mužov.2

Príležitosti pre politické opatrenia a plány obnovy

V decembri 2009 sa predsedovia vlád EÚ dohodli na vytvorení balíka hospodárskej obnovy 
vo výške 200 miliárd EUR, ktorého účelom bolo priamo podporiť zamestnanosť 
prostredníctvom kombinácie koordinovaných výdavkových plánov na národnej a európskej 
úrovni3. 

Európska komisia zdôraznila, že ekologické pracovné miesta majú potenciál stať sa 
v budúcnosti kľúčovým segmentom rastu európskeho trhu práce, už dnes sa dá viac ako 20 
miliónov pracovných miest v Európskej únii považovať za ekologické (10 % celkovej 
zamestnanosti), a podľa údajov z poslednej doby existuje v odvetví obnoviteľnej energie 
možnosť, že sa do roku 2020 zdvojnásobí počet pracovných miest v tomto sektore na 
2,8 milióna4. Uvedomujeme si, že ekologická transformácia hospodárstva a prechod 
od zanikajúcich odvetví na nízkouhlíkové hospodárstvo podnietia vysoký dopyt 
po kvalifikovaných pracovníkoch. Na zaplnenie týchto ekologických pracovných miest bude 
potrebné vytvoriť primerané programy odbornej prípravy, ako aj rekvalifikačné a vzdelávacie 
programy.

                                               
1 Európska komisia, 2010 správa o rovnosti žien a mužov, s. 4.
2 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession (Analýza: Rovnosť pohlaví a recesia), s. 12.
3 Oznámenie Komisie Európskej Rade – Plán hospodárskej obnovy Európy KOM(2009)800 v konečnom znení.
4 KOM(2009) 257 v konečnom znení, str. 4.
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Po preskúmaní obrovského množstva dostupných štúdií však zistíme, že na ekologických 
miestach dominujú výlučne muži, a to najmä v oblasti alternatívnych zdrojov energie. Ženy sú 
v sektore obnoviteľných zdrojov zastúpene oveľa menej, najmä pokiaľ ide o zamestnania 
v oblasti vedy a špičkovej technológie1. Čestná, spravodlivá a objektívna ekologická 
transformácia sa nemôže uskutočniť bez účasti žien na ekologickom hospodárstve, t. j. účasti 
v určitých odvetviach a povolaniach a programoch odbornej prípravy a rekvalifikácie. 
Európska komisia tiež uznala, že ženy potrebujeme na tých istých pracovných miestach, na 
akých potrebujeme mužov2. 

Keďže rovnosť medzi občanmi je jednou zo základných hodnôt Únie, muži a ženy 
s rovnakými zručnosťami by mali mať rovnaký prístup ku všetkým povolaniam, či už 
v súkromnom alebo vo verejnom sektore. Existuje ešte jeden úplne pragmatický dôvod: 
ženský potenciál je nevyhnutný, pokiaľ ide o ekologickú transformáciu spoločnosti. Európa si 
už nemôže dovoliť zanedbávať ženy ako súčasť ľudských zdrojov tak, že ich bude vnímať ako 
náhradníčky určené na posilnenie pracovnej sily v období dopytu diktovanom hospodárskymi 
podmienkami.

Reakcie na recesiu na európskej a národnej úrovni tiež poskytujú príležitosť na transformáciu 
a na presadzovanie rodovej rovnosti, zatiaľ čo finančná a hospodárska kríza nám umožňuje 
rozvinúť reakcie a perspektívy a určiť politický priestor na zásahy a alternatívne riešenia. 
Analýza zohľadňujúca rodové hľadisko má v súčasnosti aj tú výhodu, že sa vyhne 
neúmyselným následkom neúčinných politík či neplánovaným výsledkom. Investovanie 
do sociálnej infraštruktúry by sa malo vnímať ako príležitosť na modernizáciu Európy 
a podporu zásady rovnosti, ako aj stratégia paralelná s investovaním do ekologických 
technológií určených na modernizáciu našej fyzickej infraštruktúry.3

Komisia vo svojom pracovnom dokumente o konzultácii o budúcej stratégii EÚ do roku 2020 
zdôraznila, že rodová rovnosť je v jej najvyššom záujme. Najdôležitejšie je zabezpečiť 
začlenenie rodového hľadiska do budúcej revízie lisabonskej stratégie po roku 2010 vrátane 
európskej stratégie zamestnanosti a makroekonomickej stratégie a v tomto kontexte zaistiť 
zohľadnenie rôzneho vplyvu hospodárskej a finančnej krízy na ženy. Rovnako dôležité je, aby 
Rada, Komisia a členské štáty zabezpečili, že všetky navrhované politiky budú bežne 
podliehať posúdeniu rodového vplyvu rovnako ako opatrenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú 
v súlade s európskym plánom na oživenie hospodárstva, Európskym fondom na prispôsobenie 
sa globalizácii a inými projektmi.

                                               
1 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world (Ekologické povolania: smerom k dôstojnej práci v udržateľnom, nízkouhlíkovom svete), Nairobi, 
s. 309.
2 New Europe, Green Economy, Green Jobs (Nová Európa, Ekologické hospodárstvo, Ekologické pracovné 
miesta), rozhovor s generálnym riaditeľom Nikolausom G. van der Pasom, 16. júna 2008.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession (Analýza: Rovnosť pohlaví a recesia), s. 2.


