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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sociálnom začlenení žien patriacich k etnickým menšinám
(2010/2041(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na druhú časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa stanovuje 
povinnosť Európskej únie bojovať proti diskriminácii,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z  29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1, 
smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní2, 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)3 a smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich 
poskytovaniu4,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv5, Medzinárodný dohovor OSN 
o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)6 a Deklaráciu OSN o právach 
osôb patriacich k národnostným, etnickým, náboženským alebo jazykovým menšinám7,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP),

– so zreteľom na Štokholmský program8,

– so zreteľom na lisabonskú stratégiu a stratégiu EÚ 2020, ktorá sa v súčasnosti vypracúva,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 
2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 –
2013)9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii10,

                                               
1 Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
4 Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 Prijatá rezolúciou Valného zhromaždenia 217A (III) z 10. decembra 1948.
6 Prijatá rezolúciou Valného zhromaždenia 34/180 z 18. decembra 1979.
7 Prijatá rezolúciou Valného zhromaždenia 47/135 z 18. decembra 1992.
8 Dokument Rady Európskej únie č. 5731/10 z 3. marca 2010.
9 Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3.
10 Ú. v. EÚ C 298E, 8.12.2006, s. 283.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o rovnakom zaobchádzaní 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2006 o prisťahovalectve žien2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 2009 o situácii v oblasti základných práv 
v Európskej únii v rokoch 2004 – 20083,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 2010 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20094,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže Zmluva o Európskej únii a Charta základných práv stanovujú hodnoty, na ktorých 
je EÚ založená a ktoré sa v praxi vzťahujú na všetkých občanov vrátane žien patriacich 
k etnickým menšinám,

B. keďže Charta základných práv sa nevzťahuje na všetkých ľudí žijúcich v EÚ, a to sa týka 
najmä žien patriacich k etnickým menšinám a migrantiek,

C. keďže diskriminácia, sociálne vylúčenie a segregácia mnohých komunít etnických menšín 
žijúcich v EÚ pretrvávajú,

D. keďže integrovaný prístup EÚ je kľúčový pre jednotnú politiku v oblasti sociálneho 
začlenenia žien patriacich k etnickým menšinám, ktorá zahŕňa antidiskriminačné opatrenia 
a opatrenia v oblasti bývania, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 
a dodržiavania základných práv, ako aj iné opatrenia,

E. keďže neexistuje definícia pre historické a nové menšiny, ale rozdiely medzi nimi, ako aj 
rozdiely medzi rôznymi skupinami menšín sa zaznamenávajú; keďže zásady rovnosti 
príležitostí a rovnakého zaobchádzania založené na vzájomnom rešpektovaní, porozumení 
a prijatí by mali byť základným kameňom integračných politík EÚ pre všetkých bez 
ohľadu na ich pôvod,

F. keďže rovnaký prístup všetkých ku kvalitnému vzdelaniu podporuje lepšie začlenenie na 
trhu práce,

G. keďže ak by sa v rámci integračných politík pre štátnych príslušníkov tretích krajín 
zohľadnili osobitné potreby migrantiek, posilnilo by sa ich rodové hľadisko,

H. keďže imigračná a azylová politika a príslušné právne predpisy by nemali obmedzovať 
začleňovanie migrantiek,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 219E, 28.8.2008, s. 317.
2 Ú. v. EÚ C 313E, 20.12.2006, s. 118.
3 Ú. v. EÚ C 46E, 24.2.2010, s. 48.
4 Prijaté texty, 10.2.2010, P6_TA(2010)0021.
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I. keďže na odstránenie stereotypov, stigmatizácie a etnickej segregácie je potrebný cielený
prístup k začleneniu žien patriacich k etnickým menšinám,

J. keďže z dôvodu chýbajúcich štatistických údajov sa neidentifikovali mnohé problémy 
a neprijala sa žiadna cielená politika,

K. keďže k dispozícii je veľké množstvo nástrojov a politík vhodných pre oblasť začlenenia 
žien patriacich k etnickým menšinám, ktoré sa však v jednotlivých členských štátoch 
vykonávajú rozdielne,

L. keďže vo väčšine prípadov sú ženy patriace k etnickým menšinám vystavené 
mnohonásobnej diskriminácii a v porovnaní s domácimi obyvateľkami a mužmi 
patriacimi k etnickým menšinám sú zraniteľnejšie, pokiaľ ide o sociálne vylúčenie 
a chudobu,

M. keďže nižšie sociálno-ekonomické postavenie žien patriacich k etnickým menšinám sa 
prejavuje tým, že sa im odopiera právo na integritu,

N. keďže zdravotný stav žien ovplyvňuje nielen ich vlastné zdravie, ale aj zdravie ich detí,

O. keďže neintegrácia žien patriacich k etnickým menšinám predstavuje značné priame 
i nepriame náklady pre verejné rozpočty,

P. keďže ženy patriace k etnickým menšinám sú zraniteľnejšie voči rôznym formám násilia 
a zneužívania zo strany mužov,

Politika začleňovania v Európskej únii

1. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli rodovo a etnicky rozlíšené údaje 
o otázkach súvisiacich so sociálnym začleňovaním, ako je prístup k vzdelaniu, na trh 
práce, k sociálnemu zabezpečeniu, systému zdravotnej starostlivosti a bývaniu;

2. domnieva sa, že na dosiahnutie trvalého vplyvu a lepších politík na európskej 
i vnútroštátnej úrovni je potrebná štruktúrovanejšia koordinácia medzi európskou 
a vnútroštátnou úrovňou;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané proti strate kvalifikácie 
u žien patriacich k etnickým menšinám tým, že im zabezpečia rovnaké pracovné 
príležitosti zodpovedajúce ich schopnostiam a kvalifikácii;

4. berie na vedomie význam vzorov v oblasti začleňovania a podporuje výmenu 
osvedčených postupov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli opatrenia 
na podporu existencie medzikultúrnych sprostredkovateľov v rámci EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby zvážila zvýšenie prostriedkov EÚ z Európskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu pre integráciu a ich strategickejšie zameranie, aby mohli zohrávať 
úlohu pri začleňovaní a opätovnom začleňovaní žien patriacich k etnickým menšinám na 
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trhu práce, najmä v čase hospodárskej krízy;

6. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby viedli kampane na zvýšenie povedomia s cieľom 
bojovať proti diskriminačným kultúrnym normám a potlačovať prevládajúce sexistické 
stereotypy a spoločenskú stigmatizáciu, ktorými sa ospravedlňuje a udržiava páchanie 
násilia na ženách, a zabezpečili, aby nebolo možné ospravedlňovať násilie zvykmi, 
tradíciami alebo náboženskými dôvodmi;

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup k službám, a to najmä v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, poskytovania poradenstva v oblasti 
sociálnych práv, služieb pre deti, služieb zameraných na opätovné začlenenie na trhu 
práce a služieb zameraných na odbornú prípravu;

Ženy v rámci etnických menšín

8. podporuje aktívnu účasť žien patriacich k etnickým menšinám vo všetkých sférach života 
vrátane politiky;

9. zdôrazňuje, že posilnenie postavenia žien v ekonomike je kľúčovým faktorom 
zabezpečenia ich začlenenia a účasti;

10. vyzýva členské štáty, aby dodržiavali základné práva všetkých žien vrátane žien patriacich 
k etnickým menšinám a prisťahovalkýň bez ohľadu na to, či je ich postavenie v súlade so 
zákonom, a to najmä pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti, právnej pomoci, bývaniu 
a zdravotnej starostlivosti;

11. nabáda Komisiu a členské štáty, aby zlepšili prístup k vzdelaniu zameranému na deti 
a ženy patriace k etnickým menšinám s cieľom predísť vzniku rodových rozdielov 
v úrovniach vzdelania, ktoré vedú k vylúčeniu z trhu práce a chudobe;

12. zdôrazňuje, že ženy patriace k etnickým menšinám potrebujú mať prístup k informáciám 
o zdravotnej starostlivosti v rôznych jazykoch; zdôrazňuje dôležitosť medzikultúrnej 
odbornej prípravy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spolupráci so skupinami 
žien patriacich k etnickým menšinám;

Rodová rovnosť

13. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila rodové hľadisko pri rozhodovaní o politikách 
a opatreniach zameraných na sociálne začlenenie;

14. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie prístupu k podporným 
službám súvisiacim s predchádzaním rodovo motivovanému násiliu a ochranou žien pred 
týmto násilím bez ohľadu na ich právne postavenie, rasu, etnický pôvod alebo náboženské 
vyznanie;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie antidiskriminačných 
právnych predpisov a predpisov v oblasti rodovej rovnosti poskytnutím prostriedkov na 
organizáciu cielených školení a informačných kampaní zameraných na práva žien 
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patriacich k etnickým menšinám a spôsoby, ako môžu tieto ženy napraviť porušenie 
svojich práv;

16. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili ochranu obetí mnohonásobnej diskriminácie, 
z ktorých veľkú skupinu tvoria ženy patriace k etnickým menšinám, a to pridaním 
výslovných doložiek a záväzných predpisov o mnohonásobnej diskriminácii do právneho 
systému;

17. trvá na aktívnej účasti Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví na vykonávaní vhodných 
nových opatrení a politík týkajúcich sa žien patriacich k etnickým menšinám, dôslednom 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti a presadzovaní priorít v oblasti sociálneho 
začleňovania;

18. vyzýva Agentúru pre základné práva, aby začlenila hľadisko transversálnej rodovej 
rovnosti a práv žien do všetkých aspektov viacročného rámca a následných aktivít vrátane 
činností v oblasti etnickej diskriminácie a základných práv migrantov a Rómov;

19. vyzýva Agentúru pre základné práva, aby systematicky zhromažďovala rodovo a etnicky 
rozlíšené údaje, ako aj údaje rozlíšené na inom základe, a aby predkladala svoje výsledky 
rodovo a etnicky rozlíšeným spôsobom;

20. poukazuje na kľúčovú úlohu vnútroštátnych orgánov zodpovedných za rovnosť pri 
poskytovaní podpory a pomoci obetiam diskriminácie a ich informovaní o ich právach 
a povinnostiach;

21. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Táto správa je zameraná na vyhodnotenie politík EÚ v oblasti sociálneho začleňovania žien 
patriacich k etnickým menšinám a poukazuje na to, ako tieto politiky fungujú, ako aj na 
problémy s cieľom pomôcť nájsť ich riešenie.

V rámci úvah o téme tejto správy je potrebné zvážiť tri kľúčové aspekty:

1. úlohu politík začleňovania v Európskej únii,

2. úlohu žien v rámci etnických menšín,

3. politiku rodovej rovnosti.

Žijeme v multikultúrnej spoločnosti, ktorá zahŕňa rôzne kultúrne, etnické a náboženské 
spoločenstvá. Na dosiahnutie účinného začlenenia by sa mali zosúladiť rozdielne, niekedy 
dokonca navzájom rozporné potreby a požiadavky. Preto je veľmi dôležité identifikovať tieto 
požiadavky a nájsť spôsob, ako ich zosúladiť s cieľom uspokojiť zákonné nároky žien 
patriacich k etnickým menšinám bez toho, aby sa narušila jednota a kontinuita ich etnickej 
skupiny.

1. Úloha politík začleňovania v Európskej únii

Sociálne začlenenie možno chápať ako zabezpečenie prístupu k prostriedkom, účasti 
a príslušnosti. Politika sociálneho začleňovania stanovuje podmienky, ktoré vo veľkej miere 
ovplyvňujú schopnosť riešiť problémy a prekonávať prekážky, dosiahnuť účasť a prístup, ako 
aj vytvoriť pocit príslušnosti. Politika sociálneho začleňovania nezahŕňa len právne nástroje, 
ale aj celý rad administratívnych a dobrovoľníckych činností.

Právne záväzná politika EÚ v oblasti sociálneho začleňovania v Európskej únii neexistuje, 
a to najmä preto, že za túto oblasť nesú zodpovednosť členské štáty. Politika začleňovania na 
úrovni EÚ sa však stáva čoraz dôležitejšou a existujú snahy o vytvorenie spoločného prístupu 
k integrácii v rámci súdržného európskeho rámca. Komisia zdôrazňuje, že začleňovanie sa 
stáva ešte dôležitejšie z dôvodu výraznejších hospodárskych a sociálnych aspektov 
demografického starnutia, a výslovne odkazuje na migrantky a ženy patriace k menšinám ako 
cieľovú skupinu politiky začleňovania.

Začleňovanie v rámci členských štátov Európskej únie sa vníma z hľadiska európskeho 
občianstva. Je potrebné zdôrazniť, že štruktúra EÚ je založená na občianstve a zásade 
rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Tieto pravidlá a zásady EÚ sa však vo väčšine 
prípadov uplatňujú len na občanov EÚ, ktorí sú zároveň občanmi členských štátov. V zmysle 
tejto správy to znamená, že príslušníci menšín, ktorí sú usadení a získali právne postavenie 
občanov, sú chránení pravidlami a zásadami Európskej únie. Aké kroky však treba prijať, 
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pokiaľ ide o ľudí, ktorí prišli do EÚ pomerne nedávno (napr. migranti) a zatiaľ sa nestali 
občanmi žiadneho členského štátu? Tieto osoby nie sú chránené nástrojmi EÚ, ako je článok 
19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 13 ZES) alebo smernica Rady 
2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod. Na základe nástrojov EÚ týkajúcich sa prisťahovalectva 
a oblastí, ako je trh práce, sociálne práva a právne začlenenie, sa im udeľujú určité práva. 
Dosiaľ sa však nevytvorila súdržná politika EÚ v oblasti začleňovania migrantov. Okrem toho 
sú migrantky i ženy patriace k etnickým menšinám chránené všeobecnými zásadami 
a právnymi nástrojmi medzinárodného práva. Otázka však znie, či sú tieto nástroje a zásady 
dostatočné a či by sa nemali na úrovni EÚ prijať ďalšie opatrenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno tvrdiť, že pozornosť by sa mala venovať 
možným rozdielom medzi usadenými a tradičnými menšinami a novovytvorenými 
menšinami, ako sú migranti.

V tejto správe spravodajkyňa skúma, či je na úrovni EÚ potrebné prijať osobitné opatrenia 
s cieľom umožniť lepšie začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám. Ak možno takúto 
potrebu konštatovať, zaoberá sa otázkou, akú formu by mali mať tieto opatrenia. Malo by ísť 
o výmenu osvedčených postupov/informácií medzi členskými štátmi alebo by sa mali prijať 
skôr právne záväzné právne predpisy?

Ďalším spôsobom, ako môže EÚ objasniť politiky začleňovania a vytvoriť pre ne lepší rámec, 
by mohlo byť predloženie návrhu usmernení EÚ na pomoc členským štátom pri poskytovaní 
prístupu k 1) vzdelávaciemu systému, 2) systému zdravotnej starostlivosti, 3) systému 
dlhodobej starostlivosti, 4) sociálnym výhodám, 5) zamestnaniu a/alebo 6) finančnej pomoci 
pre ženy patriace k etnickým menšinám.

2. Úloha žien v rámci etnických menšín

V rámci medzinárodného práva neexistuje žiadne spoločné právne vymedzenie národnostných 
alebo etnických menšín. Rada Európy hovorí vo svojich dokumentoch1 o národnostnej 
menšine ako o „skupine osôb v určitom štáte, ktoré majú trvalý pobyt na území tohto štátu 
a sú jeho občanmi, udržiavajú s týmto štátom dlhotrvajúce, pevné a trvalé väzby, vyznačujú sa 
charakteristickými etnickými, kultúrnymi, náboženskými a jazykovými črtami, je ich 
dostatočný počet, hoci ich je menej ako ostatných obyvateľov štátu alebo daného regiónu 
štátu, majú záujem spoločne zachovávať to, čo vytvára ich identitu, vrátane vlastnej kultúry, 
tradícií, náboženstva alebo jazyka“. Z tejto definície možno vyvodiť, že Rada Európy sa 
odvoláva na usadené menšiny alebo osoby patriace k usadeným menšinám, ktoré už získali 
občianstvo EÚ, a preto sú chránené právom EÚ. Samotné právne predpisy nemôžu zaručiť 
vytvorenie dobrých vzťahov a zmenu postojov, ale môžu stanoviť jasné štandardy 
prijateľného správania a poskytnúť odškodnenie osobám, ktoré sú vystavené nespravodlivosti.

Je náročnejšie vymedziť skupiny, ktoré nie sú v hostiteľskej krajine usadené. Skupinu by bolo 
možné definovať ako etnickú skupinu, pokiaľ by v rámci širšej spoločnosti predstavovala 
osobitnú skupinu, ktorej príslušníkov spájajú spoločné väzby vrátane jazyka, štátnej 

                                               
1 Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov a Odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy č. 1201 z roku 1993.
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príslušnosti, kultúry, jednoznačných „rasových“ charakteristík a spoločnej histórie.

Podľa tejto správy však nie je rozhodujúce vymedziť skupinu ako menšinu alebo etnickú 
skupinu, pretože ochrana a práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ sa udeľujú osobe na 
základe jej právneho postavenia ako občana EÚ, a nie člena menšiny alebo etnickej skupiny.

V tejto súvislosti sa správa zameria na identifikáciu existujúcich problémov týkajúcich sa 
etnických menšín a migrantiek, pričom sa preskúma ich situácia v oblasti občianskych práv, 
ktoré sa zdôrazňujú v prvej časti tohto pracovného dokumentu: prístup k verejným službám, 
ako je vzdelávanie, sociálne služby a zdravotná starostlivosť, ako aj na trh práce, ktorý má 
veľký vplyv na začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám.

Je dôležité posúdiť dilemu začleňovania v rámci Európskej únie a zdôrazniť skutočnosť, že 
byť príslušníčkou konkrétnej etnickej menšiny nie je v demokratickej spoločnosti 
hendikepom, ale že táto príslušnosť zohráva čoraz dôležitejšiu sociálno-ekonomickú úlohu 
v Európskej únii.

Keďže chýbajú rodovo rozlíšené štatistické údaje o sociálnom začleňovaní migrantov 
a menšín, je veľmi náročné preskúmať súčasnú situáciu žien patriacich k etnickým menšinám. 
Napríklad skúsenosti žien s rasizmom a diskrimináciou sa často líšia od skúseností mužov, 
keďže ženy a dievčatá môžu byť vystavené mnohým formám diskriminácie, a to na základe 
rodu i etnickej príslušnosti. V dôsledku mnohonásobnej diskriminácie, s ktorou sa stretávajú 
migrantky a ženy patriace k etnickým menšinám, je potrebné nájsť inovačné spôsoby, ako 
zvýšiť informovanosť o právach žien, posilniť postavenie žien a nabádať ich k tomu, aby vo 
svojich spoločenstvách prevzali vedúcu úlohu s cieľom presadzovať ľudské práva.

Ďalšou ťažkosťou pri identifikovaní spoločných problémov v rámci EÚ je skutočnosť, že 
problémy, s ktorými sa stretávajú migrantky a ženy patriace k etnickým menšinám, sú veľmi 
rozdielne a závisia od osobitostí členského štátu, v ktorom tieto ženy žijú, histórie
prisťahovalectva v tejto krajine, platných právnych predpisov a zákonov vzťahujúcich sa na 
prisťahovalectvo, schopnosti a ochoty týchto krajín uznať a rešpektovať prítomnosť menšín 
a prisťahovalcov, ako aj od otvorenosti spoločnosti.

Pri diskusiách o úlohe žien v rámci politík začleňovania by sa nemalo zabúdať na úlohu 
mužov. Spravodajkyňa sa zaoberá otázkou, či je potrebné posúdiť úlohu mužov patriacich 
k etnickým menšinám s cieľom podporiť začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám 
v Európskej únii.

Spravodajkyňa upriamuje pozornosť na otázku určitých podmienok a kontextových faktorov, 
ktoré by mohli narušiť sociálne začleňovanie žien patriacich k etnickým menšinám viac ako 
začleňovanie žien patriacich k väčšine. Medzi tieto podmienky a faktory patrí 1) úroveň 
vzdelania a znalosť jazyka, 2) podmienky bývania, 3) zdravotný stav a/alebo 4) kvalita práce 
a pracovné podmienky.

3. Politika rodovej rovnosti

Cieľom politiky Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti je podporovať rovnosť medzi 
mužmi a všetkými ženami. Nastoľuje sa však otázka, či ženy patriace k etnickým menšinám 
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nemôžu využívať výhody tejto politiky v dôsledku nedostatočného sociálneho začlenenia.

V tejto správe sa spravodajkyňa zaoberá otázkou, či by sa mali prijať osobitné opatrenia 
zamerané na rodovú rovnosť v rámci etnických menšín.


