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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a 
o odporúčaniach do budúcnosti
(2009/2242(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 
2006 – 2010 (KOM(2006)0092)1,

– so zreteľom na správu Komisie z 18. decembra 2009 o rovnosti žien a mužov – 2010 
(KOM(2009)0694),

– 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 za roky 2000, 2001, 
2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 (t. j. KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049, KOM(2008)0010 a KOM(2009)0077),

– so zreteľom na právne nástroje OSN v oblasti ľudských práv a hlavne práv žien, zvlášť na 
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ako aj na ostatné nástroje OSN 
v oblasti násilia páchaného na ženách, akými sú Viedenská deklarácia a akčný plán 
prijaté na Svetovej konferencii o ľudských právach vo Viedni, rezolúcia Valného 
zhromaždenia OSN č. 48/104 z 20. decembra 1993 o odstránení násilia páchaného na 
ženách, rezolúcia č. 58/147 z 19. februára 2004 o odstránení domáceho násilia páchaného 
na ženách, rezolúcia č. 57/179 z 30. januára 2003 o opatreniach na odstránenie zločinov 
páchaných na ženách v mene cti a rezolúcia č. 52/86 z 2. februára 1998 o opatreniach na 
prevenciu proti zločinom a súdnych opatreniach na odstránenie násilia páchaného na 
ženách,

– so zreteľom na akčnú platformu prijatú na štvrtej svetovej konferencii o ženách, ktorá sa 
konala 15. septembra 1995 v Pekingu, a tiež so zeteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s pekinskou akčnou platformou2 a 
z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej 
konferencie o ženách (Peking + 10)3,

– so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 9. októbra 2006 týkajúcu sa 
„všetkých foriem násilia páchaného na ženách“,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 104, 3.5.2006, s. 19.
2 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
3 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
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– so zreteľom na záverečnú správu prijatú v marci 2005 na 49. zasadnutí Valného 
zhromaždenia Komisie OSN pre postavenie žien,

– so zreteľom na Protokol týkajúci sa práv žien v Afrike, známy tiež pod názvom 
Maputský protokol, ktorý nadobudol platnosť 26. októbra 2005 a ktorý okrem iného 
zakazuje všetky formy zmrzačovania pohlavných orgánov,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 z 31. októbra 2000 o ženách, 
mieri a bezpečnosti, ktorá vyzýva k väčšej účasti žien na predchádzaní ozbrojeným 
konfliktom a na nastolení mieru,

– 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 
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 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 Poradného výboru Komisie pre rovnosť príležitostí žien a mužov 
z mája 2003 o začlenení rozmeru rodovej rovnosti do národných rozpočtov,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2006 o stratégiách na zabránenie 
obchodovania so ženami a deťmi vystavenými nebezpečenstvu sexuálneho 
vykorisťovania2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2006 o prisťahovalectve žien: úloha a 
miesto prisťahovalkýň v Európskej únii3,

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

                                               
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 75.
3 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien 
a mužov (2006 – 2010)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o úlohe žien v priemysle2,

– 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 z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného 
na ženách6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o predchádzaní obchodovaniu 
s ľuďmi7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20098,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže v politickej realite a v živote žien ešte stále existujú veľké rozdiely napriek tomu, 
že rovnosť žien a mužov predstavuje všeobecné ľudské právo a jednu zo základných 
zásad Európskej únie, ktorá je už dlhé roky uznaná v zmluvách,

B. keďže rovnosť práv a príležitostí žien a mužov sa musí pre všetkých v praxi prejaviť 
v sociálnom pokroku, a nie v poklese,

C. keďže skutočný pokrok je zriedkavý, hoci v pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov 
na roky 2006 – 2010 sú vyzdvihnuté základné aspekty rovnakého postavenia mužov 
a žien,

D. keďže súčasná hospodárska a sociálna kríza má pre ženy osobitne vážne následky, ktoré 
zdôrazňujú nerovnosti a diskrimináciu,

E. keďže v Európskej únii ženy tvoria väčšinu z viac než 85 miliónov osôb žijúcich 
v chudobe, pričom k tejto situácii prispievajú nezamestnanosť, neistá práca, nízke platy, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
2 Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 73.
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)0062.
6 Prijaté texty, P7_TA(2009)0098.
7 Prijaté texty, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Prijaté texty, P7_TAPROV(2010)0021.
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dôchodky pod úrovňou životného minima a problematický prístup ku kvalitným 
verejným službám v najrôznejších oblastiach,

F. keďže rozdiely medzi priemernými platmi žien a mužov, ktoré sú v priemere vyššie ako 
17 %, sa v rámci Európskej únie prehlbujú a prípady nepriamej diskriminácie sa postupne 
zhoršujú a zároveň stúpa miera nezamestnanosti, ktorá postihuje ženy a dievčatá,

G. keďže sa vyskytujú prípady viacnásobnej diskriminácie, ktorých obeťami sú osobitné 
skupiny žien, najmä staršie ženy, ženy starajúce sa o iné osoby, prisťahovalkyne, ženy 
patriace k menšinám, ženy so zdravotným postihnutím, ženy vo väzniciach atď.,

H. keďže je dôležité zaručiť rovnaký prístup k zdrojom, právam a moci, čo znamená 
štrukturálne a kultúrne zmeny, odstránenie stereotypov a presadzovanie rovnosti,

I. keďže existujúce problémy a získané skúsenosti poukazujú na potrebu väčšej 
koordinácie, šírenia a presadzovania práv žien so zreteľom na rozdielne reality,

J. keďže pri príležitosti osláv 15. výročia pekinskej platformy boli prijaté uznesenia, 
ktorých konkrétne plnenie ešte potrvá,

K. keďže tento rok je Európskym rokom boja proti chudobe, súčasťou ktorého sú 
koordinované stratégie a činnosti na podporu politík, ktoré skutočne zmenia súčasnú 
situáciu,

L. keďže v rámci 100. výročia vyhlásenia 10. marca za medzinárodný deň žien sa konajú 
oslavy a je dôležité zapojiť ženy a ich organizácie do presadzovania rovnosti a boja proti 
diskriminácii a nerovnostiam;

Na inštitucionálnej úrovni

1. navrhuje, aby sa nová stratégia pre rovnosť žien a mužov v Európskej únii považovala za 
akčný program a politický záväzok, ktorý vychádza z pekinskej akčnej platformy, keďže 
ľudské práva žien a dievčat predstavujú nescudziteľnú, neoddeliteľnú a nedeliteľnú 
súčasť všeobecných ľudských práv;

2. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Rada po predložení pozície Parlamentu schválila nový 
návrh Európskej komisie o stratégii rovnosti, aby tak získala väčšiu politickú váhu 
a politika v oblasti rovnosti zaznamenala nový podnet;

3. navrhuje usporiadať výročné trilaterálne stretnutie Rady, Komisie a Európskeho 
parlamentu na tému pokrok stratégie rovnosti žien a mužov v Európskej únii;

4. zdôrazňuje, že je dôležité organizovať každoročnú konferenciu o rovnosti žien a mužov, 
na ktorej by sa zúčastnili organizácie žien a odborové organizácie z rôznych členských 
štátov, európski poslanci, členovia Európskej komisie, Rady a poslanci národných 
parlamentov a ktorá sa by sa každý rok osobitne venovala vopred stanovenej téme;

5. naliehavo žiada, aby v plnej miere začal fungovať Európsky inštitút pre rovnosť mužov 
a žien a aby sa vypracovali všetky ukazovatele umožňujúce zaoberať sa otázkami 
rovnosti mužov a žien vo všetkých oblastiach;
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6. domnieva sa, že keďže sa na základe politických návrhov Komisie a Rady hodnotí 
sociálny dosah, v rámci tohto hodnotenia je potrebné posúdiť aj rovnosť mužov a žien;

7. zdôrazňuje, že je dôležité, aby generálne riaditeľstvo Európskej komisie vytváralo 
nástroje koordinácie, prostredníctvom ktorých sa budú neustále monitorovať politiky 
v oblasti rovnosti práv a príležitostí mužov a žien v najrozmanitejších oblastiach; 

8. zdôrazňuje význam politík, ktoré zahŕňajú integrovaný prístup k otázke rodovej rovnosti 
v rôznych oblastiach, a to v hospodárskej, finančnej, obchodnej a sociálnej oblasti, ako aj 
analýzu rozpočtu z hľadiska rovnosti žien a mužov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
širili príklady osvedčených postupov;

9. dôrazne pripomína Komisii a členským štátom, že je potrebná dvojaká stratégia, ktorá je 
založená na integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov a prostredníctvom ktorej sa 
realizujú osobitné opatrenia vrátane opatrení v legislatívnej oblasti a v oblasti 
rozpočtových prostriedkov, monitorovania a kontroly s cieľom zaručiť konkrétne plnenie 
týchto opatrení;

10. zdôrazňuje, že je potrebné klásť osobitný dôraz na otázky rovnosti, a to aj v Európskom 
parlamente a v jeho rôznych výboroch a delegáciách;

Tematické oblasti – ciele

11. zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v analýze pekinskej platformy (Peking + 15), ktorú 
uskutočňovalo švédske predsedníctvo, aby bolo možné na jej základe nielen vypracovať 
vhodné ukazovatele, ale aj stanoviť ciele v a prispôsobiť potrebné politiky v týchto 12 
stanovených oblastiach:

― ženy a chudoba
― vzdelávanie a odborná príprava žien
― ženy a zdravie
― násilie páchané na ženách
― ženy a ozbrojené konflikty
― ženy a hospodárstvo
― ženy a moc a prijímanie rozhodnutí
― inštitucionálne mechanizmy na podporu žien
― ľudské práva žien
― ženy a médiá
― ženy a životné prostredie
― dievčatá

12. považuje za prioritu boj proti chudobe, a to prostredníctvom revízie politík 
v makroekonomickej, peňažnej, sociálnej a pracovnej oblasti, ktoré sú jej príčinou, aby sa 
ženám zaručila hospodárska a sociálna spravodlivosť vypracovaním stratégií, ktoré 
podporia spravodlivé rozdelenie príjmov, zaručia minimálne mzdy, dôstojné platy 
a dôchodky, vytvoria pre ženy viac pracovných miest spojených s právami, zaručia 
všetkým ženám a dievčatám prístup ku kvalitným verejným službám, zlepšia sociálnu 
ochranu a miestne služby, najmä jasle, družiny, materské školy, centrá celodennej 
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starostlivosti, komunálne centrá voľného času a služieb na podporu rodiny, a zaručia 
k nim prístup pre všetky ženy, deti a staršie osoby;

13. zdôrazňuje potrebu naliehavých opatrení zameraných na boj proti diskriminácii v oblasti 
odmeňovania, a to revíziou existujúcej smernice, vypracovaním postupných sektorových 
plánov s presne vymedzenými cieľmi, aby sa odstránili priame aj nepriame formy 
diskriminácie, alebo podporovaním kolektívneho vyjednávania, odbornou prípravou 
poradcov (poradkýň) pre oblasť rovnosti a vypracovaním plánov v tejto oblasti pre 
podniky a iné pracoviská;

14. žiada ďalšie opatrenia, zvyšovanie povedomia a väčšiu kontrolu pracovísk, aby sa ženám 
zaručili lepšie pracovné podmienky, s dôrazom na záťaž vyplývajúcu z pracovného času, 
dodržiavanie práva na materskú a rodičovskú dovolenku a zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života, a žiada, aby sa predĺžila materská a rodičovská 
dovolenka a aby sa v plnej miere vyplácali dávky, aby sa zaviedla platená otcovská 
dovolenka a bojovalo sa proti opatreniam, ktoré spochybňujú tieto práva; 

15. bojuje v prospech politík a krokov, ktoré odstraňujú násilie páchané na ženách vo 
všetkých oblastiach, prostredníctvom podpory ľudských práv žien, boja proti rodovým 
stereotypom a všetkým formám diskriminácie v spoločnosti a rodine vrátane vzdelávania, 
odbornej prípravy, médií a politického života; kladie dôraz na politiky vzdelávania a 
podpory rovnosti;

16. zdôrazňuje, že v záujme nových opatrení na ochranu materstva, odstránenie nepriamej 
diskriminácie, zabezpečenie ochrany a sociálneho zabezpečenia, ako aj iných práv žien 
vrátane samostatne zárobkovo činných žien je potrebné venovať celú pozornosť situácii 
žien, ktoré pracujú so svojím partnerom v oblasti poľnohospodárstva, remeselníckej 
výroby, obchodu a rybolovu a v malých rodinných podnikoch, kde je situácia žien 
citlivejšia ako situácia mužov;

17. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa všetkým ženám zabezpečila možnosť rozhodovať 
o svojich sexuálnych a reprodukčných právach, najmä prostredníctvom prístupu k 
antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva, bezplatným konzultáciám týkajúcim sa 
umelého prerušenia tehotenstva a k informáciám o ich právach a dostupných službách; 
zdôrazňuje dôležitosť činností zameraných na zvyšovanie povedomia mužov o ich 
zodpovednosti v otázkach sexuality a reprodukcie;

18. domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať rozvoju, mieru a solidarite so 
všetkými ženami na svete, najmä ženami, ktoré sú obeťami nespravodlivosti, 
diskriminácie, hladu, chudoby, obchodovania s ľuďmi a akejkoľvek formy násilia;

19. kladie dôraz na dodržiavanie nedávnych uznesení EP z 10. februára 2010 o predchádzaní 
obchodovaniu s ľuďmi a o rovnosti žien a mužov v Európskej únii;

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

Úvod

Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov na obdobie 2006 – 2010 sa končí v tomto roku a 
Európska komisia uviedla, že v oblasti rovnosti pripravuje novú.

Keďže prežívame vážnu hospodársku a sociálnu krízu, ktorá má závážné dôsledky pre ženy, 
je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k poklesu, a vypracovať konkrétnu náplň Európskeho 
roku boja proti chudobe. 

V tomto roku si pripomíname dve udalosti: 15. výročie konferencie v Pekingu a 100. výročie 
vyhlásenia Medzinárodného dňa žien. Tieto udalosti sú dôležitými medzníkmi v emancipácii 
žien a výsledkom malých a veľkých bojov, ktoré silneli v priebehu XIX. a XX. storočia. 

Švédske predsedníctvo pripravilo dokument o uplatňovaní – na úrovni Európskej únie –
dokumentu, ktorý bol prijatý na 4. svetovej konferencii žien usporiadanej v Pekingu v roku 
1995, tzv. Pekinskej deklarácie a akčnej platformy pre rovnosť, rozvoj a mier.

V tejto súvislosti a v rámci prípravy tejto správy Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Európskeho parlamentu usporiadal 28. januára 2010 v Bruseli vypočutie o stratégii v oblasti 
rovnosti, na ktorom sa zúčastnili rôzni odborníci a ženské organizácie z Európskej únie a 
zdôraznili potrebu výraznejšieho pokroku s cieľom skonkretizovať rovnosť medzi ženami a 
mužmi a zabezpečiť ochranu a podporu práv žien ako základných ľudských práv.

Krátky prehľad boja za práva žien – storočnica Medzinárodného dňa žien a 15. výročie 
konferencie v Pekingu 

Vyhlásenie osláv medzinárodného dňa pracujúcich žien bolo schválené na 2. medzinárodnej 
konferencii žien v roku 1910 v Kodani na podnet Clary Zetkinovej, slávnej nemeckej 
revolučnej vodkyne.  V tento deň sa uskutočnila manifestácia za emancipáciu pracujúcich 
žien a za všeobecné voľby, ktorá bola vrcholom silnejúceho hnutia za splnenie požiadaviek 
žien na dosiahnutie lepších pracovných a životných podmienok, ktoré vyzdvihlo boj za 
požiadavky na politickú úroveň a zmenilo symbolický dátum na akčný a mobilizačný plán 
pracujúcich žien celého sveta na ich hospodársku, sociálnu a politickú emancipáciu.

Avšak medzi rokom vyhlásenia Medzinárodného dňa žien (1910) a jeho inštitucionalizáciou 
Organizáciou Spojených národov ubehlo mnoho rokov.

Až v marci 1972 Hertta Kuusinenová, fínska poslankyňa komunistickej strany a druhá 
predsedníčka Medzinárodnej demokratickej federácie žien, navrhla Komisii pre postavenie 
žien, aby OSN vyhlásila medzinárodný rok žien s cieľom upozorniť OSN a svet na situáciu a 
osobitosti žien. Tento návrh podporili ďalšie organizácie žien a Komisia pre postavenie žien 
odporučila Valnému zhromaždeniu OSN, aby rok 1975 vyhlásilo za Medzinárodný rok žien, 
čo sa nakoniec stalo v decembri 1972.

Tieto rozhodnutia o Medzinárodnom roku žien (1975) a desaťročí OSN pre ženy (1975 –
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1985) dali podnet k činnostiam na celom svete.

Medzitým sa v roku 1995 konala v Pekingu 4. svetová konferencia žien, na ktorej bol 
schválený dokument s názvom Pekinská deklarácia a akčná platforma pre rovnosť, rozvoj a 
mier.

Tento rok, kedy si pripomíname 100. výročie vyhlásenia Medzinárodného dňa žien, si OSN 
vybralo tému Rovnosť práv, rovnosť príležitostí: pokrok pre všetkých. Prišiel čas vyhodnotiť 
platformu Peking +15 nazvanú Rodová rovnosť, rozvoj a mier, ktorá bola témou desaťročia 
OSN pre ženy.

V rámci Európskej únie bola rovnosť medzi ženami a mužmi uznaná rôznymi zmluvami ako 
základná zásada Únie a všeobecné ľudské právo, ale ešte stále existujú veľké rozdiely 
v politickej realite a v živote žien napriek tomu, že v priebehu rokov bolo prijatých množstvo 
smerníc a uznesení, ktorých cieľom je boj proti diskriminácii.

Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov na obdobie 2006 – 2010 a aktuálna situácia

Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na obdobie 2006 – 2010 sa napriek tomu, že 
osvetlil základné aspekty rovnosti medzi ženami a mužmi, nedostalo potrebnej politickej 
podpory na jeho konkretizáciu a skutočné pokroky boli zriedkavé. K tomu prispeli aj rozpory 
v politikách Spoločenstva. Sú príčinou toho, že viac ako 85 miliónov osôb žije v chudobe, vo 
väčšine prípadov ide o ženy a deti, pričom táto situácia vyplýva z nezamestnanosti, neistej 
práce, nízkych platov, dôchodkov pod úrovňou životného minima a problematického prístupu 
ku kvalitným verejným službám.

Na druhej strane, súčasná hospodárska a sociálna kríza má pre ženy osobitne vážne následky, 
ktoré zosilňujú nerovnosti a diskrimináciu. Prehlbujú sa mzdové rozdiely medzi priemernými 
platmi žien a mužov na úrovni Európskej únie, pričom v priemere sú vyššie ako 17%, 
a prípady nepriamej diskriminácie sa postupne zhoršujú, zatiaľ čo nezamestnanosť stúpa a 
postihuje ženy a dievčatá.

Dokonca aj pracovné miesta vytvorené v posledných rokoch, najmä pre mladých ľudí a ženy, 
boli vo väčšine prípadov nestále, zle platené a nedodržiavali ľudské práva, najmä pokiaľ ide o 
materstvo, čo tiež prispieva k nízkej pôrodnosti. Viacnásobná diskriminácia a obzvlášť vážne 
prípady diskriminácie postihujú osobitné skupiny žien, najmä staršie ženy, ženy starajúce sa 
o iné osoby, prisťahovalkyne alebo ženy patriace k menšinám a ženy so zdravotným 
postihnutím.

Miera násilia je naďalej vysoká a chudoba, nezamestnanosť a diskriminácia prispeli k 
zachovaniu alebo zvýšeniu obchodovania so ženami a s deťmi a k prostitúcii v rôznych 
krajinách Európskej únie, čo sú problémy, ktoré si vyžadujú naliehavé riešenia.

Opatrenia na inštitucionálnej úrovni

Hoci sú politiky v oblasti rovnosti v jednotlivých členských štátoch v rôznom štádiu rozvoja, 
je dôležité zaručiť rovnaký prístup k zdrojom, právam a moci, čo znamená štrukturálne 
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a kultúrne zmeny, odstránenie stereotypov a presadzovanie rovnosti, aby sa táto rovnosť 
prejavovala v pokroku, a nie v poklese.

Existujúce problémy a získané skúsenosti poukazujú na to, že je potrebné posilniť 
koordináciu, šírenie a presadzovanie práv žien zapojením ich organizácií do boja proti 
diskriminácii a nerovnostiam.

Na tento účel je dôležité, aby nová stratégia pre rovnosť žien a mužov v Európskej únii 
predstavovala akčný program a politický záväzok, ktorý vychádza z pekinskej akčnej 
platformy, a aby ju po predložení pozície Európskeho parlamentu Rada prijala s cieľom dodať 
stratégii väčšiu politickú váhu a zabezpečiť nový podnet pre politiku v oblasti rovnosti, keďže 
ľudské práva žien a dievčat predstavujú nescudziteľnú, neoddeliteľnú a nedeliteľnú súčasť 
všeobecných ľudských práv.

Navrhuje sa tiež, aby sa každý rok usporiadalo trilaterálne stretnutie Rady, Komisie 
a Európskeho parlamentu na tému pokrok stratégie pre rodovú rovnosť v Európskej únii. 
Avšak vzhľadom na potrebu zapojiť ženy a ich organizácie do celého tohto procesu sa 
navrhuje, aby sa každý rok usporadúvala konferencia o rodovej rovnosti, na ktorej sa 
zúčastnia organizácie žien a odborové organizácie z rôznych členských štátov, európski 
poslanci, členovia Európskej komisie, Rady a poslanci národných parlamentov a ktorá sa 
každý rok osobitne zameria na vopred stanovenú tému.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že Európsky inštitút pre rovnosť mužov a žien musí začať okamžite 
fungovať v plenej a že je potrebné vypracovať všetky ukazovatele umožňujúce zaoberať sa 
otázkami rovnosti mužov a žien vo všetkých oblastiach. Generálne riaditeľstvá Európskej 
komisie musia vytvárať nástroje koordinácie, prostredníctvom ktorých sa budú neustále 
monitorovať politiky v oblasti rovnosti práv a príležitostí mužov a žien.

Je vhodné zdôrazniť význam politík, ktoré zahŕňajú integrovaný prístup k otázke rovnosti žien 
a mužov v rôznych oblastiach, najmä v hospodárskej, finančnej, obchodnej, sociálnej a 
rozpočtovej oblasti. Komisia a členské štáty sú vyzvané, aby šírili príklady osvedčených 
postupov a oznamovali prípady systematického porušovania práv žien, najmä žien na 
pracovisku, a najmä používanie tzv. odmien za výrobu, kvalitu, produktivitu alebo 
svedomitosť, ktoré sú vždy zamerané na obmedzovanie nielen odborárskych a politických 
práv, ale aj práv týkajúcich sa materskej a rodičovskej dovolenky a starostlivosti o deti alebo 
iné závislé osoby.

Netreba zabúdať na to, že je potrebné zachovať dvojakú stratégiu, ktorá uplatňuje integrovaný 
prístup k otázke rodovej rovnosti a prostredníctvom ktorej sa realizujú osobitné opatrenia 
vrátane legislatívnych, rozpočtových a kontrolných opatrení, a že vzhľadom na politické 
návrhy, na základe ktorých sa hodnotí sociálny dosah, je potrebné v rámci tejto stratégie 
vyhodnotiť rovnosť mužov a žien.
Rovnako v Európskom parlamente, a to aj v parlamentných výboroch a delegáciách, by sa 
mali za obzvlášť dôležité považovať otázky rovnosti v rôznych oblastiach.

Tematické oblasti – ciele

Rovnosť práv a príležitostí mužov a žien sa musí pre všetkých v praxi prejaviť v sociálnom 
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pokroku, a nie v poklese. Je preto dôležité pokračovať v analýze pekinskej platformy (Peking 
+ 15), ktorú začalo uskutočňovať švédske predsedníctvo, aby bolo možné na jej základe 
nielen vypracovanie vhodných ukazovateľov, ale aj stanovenie cieľov a prispôsobenie 
potrebných politík v 12 oblastiach, ktoré obsahuje.

V tejto krízovej situácii je naliehavé uprednostniť boj proti chudobe prostredníctvom revízie 
politík v makroekonomickej, peňažnej, sociálnej a pracovnej oblasti, z ktorých pramení, aby 
sa ženám zaručila hospodárska a sociálna spravodlivosť, vypracovaním stratégií, ktoré 
podporia spravodlivé rozdelenie príjmov, zaručia minimálne mzdy, dôstojné platy 
a dôchodky, vytvoria pre ženy viac pracovných miest spojených s právami, zaručia všetkým 
ženám a dievčatám prístup ku kvalitným verejným službám, zlepšia sociálnu ochranu 
a miestne služby, najmä jasle, družiny, materské školy, denné centrá, komunálne centrá 
voľného času a služieb na podporu rodiny, a zaručia k nim prístup pre všetky ženy, deti 
a staršie osoby. Tak bude možné vytvoriť pracovné miesta pre ženy spojené s právami a 
prispieť k sociálnej integrácii.

Je dôležité zdôrazniť potrebu naliehavých opatrení zameraných na boj proti diskriminácii 
v mzdovej oblasti a ohodnotení práce, a to revíziou existujúcej smernice, vypracovaním 
postupných sektorových plánov s presne vymedzenými cieľmi, aby sa odstránili priame aj 
nepriame formy diskriminácie, alebo podporovaním kolektívneho vyjednávania, školením 
poradcov (poradkýň) pre oblasť rovnosti a vypracovaním plánov v tejto oblasti pre podniky 
a iné pracoviská.

Nestačí predložiť oznámenie, ako to urobila Komisia v júli 2007, s názvom Boj proti 
rozdielom v odmeňovaní žien a mužov. Taktiež nestačí uspokojiť sa s analýzou príčin 
mzdových rozdielov. Naliehavo treba predložiť výsledky tejto analýzy v očakávaní, že 
Komisia z nich vyvodí závery a bezodkladne predloží opatrenia na zníženie mzdových 
rozdielov medzi mužmi a ženami.

Potrebujeme ďalšie opatrenia, zvyšovanie povedomia a kontrolu na pracoviskách, aby sa 
zabezpečili lepšie pracovné podmienky žien s dôrazom na pracovný čas, plnenie práv 
spojených s materstvom a otcovstvom a ich spoločenskou funkciou, zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života, a zabezpečením predĺženia materskej a rodičovskej 
dovolenky a plnej výplaty dávok, vytvorenia platenej otcovskej dovolenky a boja proti 
opatreniam, ktoré spochybňujú tieto práva.

Sú potrebné politiky a kroky na odstránenie násilia páchaného na ženách vo všetkých 
oblastiach, ktoré by podporovali ľudské práva žien, bojovali proti rodovým stereotypom a 
všetkým formám diskriminácie v spoločnosti a rodine vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, 
médií a politického života s dôrazom na politiky v oblasti vzdelávania a podpory rovnosti.

V súvislosti s prijatím nových opatrení na ochranu materstva, odstránenie nepriamej 
diskriminácie, zabezpečenie ochrany a sociálneho zabezpečenia, ako aj iných práv žien 
vrátane samostatne zárobkovo činných žien je potrebné venovať celú pozornosť situácii žien, 
ktoré pracujú so svojím partnerom v oblasti poľnohospodárstva, remeselníckej výroby, 
obchodu a rybolovu a v malých rodinných podnikoch, kde je postavenie žien citlivejšie ako 
postavenie mužov.
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Napriek dosiahnutému pokroku v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia pretrvávajú 
mnohé problémy a je potrebné zabezpečiť ženám možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych 
a reprodukčných právach.

Je vhodné zdôrazniť, že treba dodržiavať niektoré dôležité uznesenia EP, najmä uznesenie 
z 10. februára 2010 o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a o rovnosti žien a mužov v 
Európskej únii.


