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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o příspěvku evropských politik na podporu rovnosti žen a mužů k boji s kriminalitou 
mladistvých 
(2010/2017(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na studie Komise pro měření ekonomické výkonnosti a sociálního pokroku, 
která byla ustavena na podnět francouzské vlády v roce 2008,

– s ohledem na zprávu o lidském rozvoji z roku 1995 vypracovanou Rozvojovým 
programem OSN (UNDP) a věnovanou přezkumu „Revoluce v rovnosti pohlaví“,

– s ohledem na globální zprávu o mládeži, kterou v roce 2003 vydala Organizace spojených 
národů, a zejména na její kapitolu 7 věnovanou kriminalitě mladistvých,

– s ohledem na globální zprávu WTO o násilí a zdraví z roku 2002,

– s ohledem na sdělení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 
2005 nazvané „Rozšiřování příležitostí: jak nám všem může prospět aktivní sociální 
politika“,

– s ohledem na sdělení OECD z roku 2001 nazvané „Blahobyt národů: úloha lidského 
a sociálního kapitálu“,

– s ohledem na přípravné práce ke zprávě francouzského předsednictví G-20 zabývající se 
sociálními dopady globalizace,

– s ohledem na sdělení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 19. června 2009 
nazvané „Děti a soudnictví pro mladistvé: cesty ke zlepšení“, 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

– s ohledem na dokument 17593/09 CRIMORG 187 Rady EU ze dne 15. prosince 2009,

– s ohledem na studie Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti při GŘ JUST Evropské 
komise,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Předcházení trestné činnosti v Evropské unii“ 
(KOM(2004)165),

– s ohledem na zelenou knihu nazvanou „Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva – na cestě 
ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii“ (KOM(2005)484), která se mj. zmiňuje 
o veřejných nákladech, které pro trestní a soudní systém představují poruchy jednání 
a chování u dětí,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ 
(KOM(2008)0800) a na své usnesení k tomuto tématu ze dne 11. března 2009, 
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– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Překročit HDP – měření pokroku v měnícím se 
světě“ (KOM(2009)433 v konečném znění) a s ním spojený institucionální vývoj
(www.beyond-gdp.eu),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
„Prevence kriminality mladistvých. Způsoby řešení kriminality mladistvých a úloha 
systému spravedlnosti mladistvých v Evropské unii“1,

– s ohledem na své usnesení o kriminalitě mladistvých – úloha žen, rodiny a společnosti2,

– s ohledem na své unesení ze dne 19. června 2007 o právním rámci opatření pro sladění 
rodinného života a období studia u mladých žen v Evropské unii3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2010),

Úvodní poznámky k tématu usnesení

A. vzhledem k tomu, že se každá generace zaobírá svou dospívající mládeží, má o ni strach 
a často také strach z ní; vzhledem k tomu, že pro vyhodnocení mravních hodnot dané 
společnosti stačí sledovat, jakým způsobem se tato společnost chová ke své dospívající 
mládeži; vzhledem k tomu, že „k výchově dítěte je zapotřebí celé vsi“, tedy že k tomu,
aby mohli rodiče řádně vychovat své děti v kruhu rodiny, je často nezbytný také 
přiměřený širší rámec,

B. vzhledem k tomu, že se nejedná o novou problematiku a že je třeba si uvědomit, že jde jen 
o menší část mladistvých (v závislosti na daném členském státu), přičemž většině 
dospívajících se přechod od dětství k dospělosti podaří zvládnout bez větších problémů; 
vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit značnou rozmanitost protiprávního jednání 
a zohlednit nevědomost a nedostatečné znalosti dospělých v této oblasti,

C. vzhledem k tomu, že kriminalita mladistvých se netýká jen násilných činů vůči ostatním, 
krádeží a loupežných přepadení, konzumace tabáku, alkoholu či společností 
akceptovaných drog, jako je marihuana, vlivu náboženských sekt či sebevražedných činů, 
ale že se v současnosti jedná také o předčasný pohlavní život a pornografii, což jsou jevy 
podporované především internetem, nebezpečné hry, jako je např. „hra se šálou“ (škrcení 
vyvolávající euforický stav), „Jackass“ (velmi nebezpečné hry), „happy slapping“ (násilné 
scény zveřejněné následně na internetu), kolektivní znásilnění, omamné látky, které lze 
kouřit, pít či přijímat nitrožilně, tělesné mortifikace či oslavování anorexie, což je 
extrémní jednání, které dospívající mládež zároveň vymýšlí a zároveň je jeho obětí,

D. vzhledem k tomu, že tyto výstřednosti jsou o to více znepokojující, že jsou často 
usnadňovány novými technologiemi díky anonymitě, již nabízejí a z níž plyne 
beztrestnost, a že velká část dospívající mládeže má mnoho volného času, neboť období 

                                               
1 Úř. věst. C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 ze dne 21. června 2007.
3 Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 112.
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dospívání dnes začíná dříve a často končí až po dosažení oficiálního věku dospělosti,

E. vzhledem k tomu, že jednání mladistvých, kteří porušují společenské normy, a násilí, 
jehož se dopouštějí vůči druhým, představují širokou oblast zájmu, jejíž každá součást 
musí být předmětem hlubšího zkoumání a teprve poté mohou být jednotlivé faktory 
vzájemně propojeny, čímž se ukáže složitost celého problému a bude možné navrhnout 
příslušná řešení,

F. vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech existují v postojích k této 
problematice jemné rozdíly: jednotlivé či kolektivní odsouzení, společenský vývoj, druhy 
trestných činů, reprezentativní vzorky či metodika jednotlivých studií,

G. vzhledem k tomu, že proto sice není možné centralizovat rozhodování o politických 
krocích v této oblasti na úrovni Společenství, avšak Unie by mohla více podporovat 
jednotlivé vnitrostátní iniciativy poskytováním finančních prostředků na projekty vlád, 
nevládních organizací či sítí výměny osvědčených postupů a informací,

H. vzhledem k tomu, že boj proti kriminalitě mladistvých nemůže sloužit jako záminka pro 
omezování osobních svobod, neboť „člověk zůstává vždy člověkem“, nezávisle na socio-
ekonomické situaci, v níž se nachází, a každý občan by měl proto mít možnost jednat ve 
vlastním zájmu, ale i pro dobro druhých,

I. vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy i nadále usilují o to stát se 
nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě, přičemž priority byly pozměněny směrem 
k ekonomice založené na zdravém rozumu,

J. vzhledem k tomu, že k rodičovské odpovědnosti při utváření lidských a sociálních 
schopností budoucích generací by mělo být přistupováno především jako k faktoru 
společenské soudržnosti v ekonomickém smyslu, což by umožnilo lépe zohlednit vazbu 
mezi politikami na podporu rovných příležitostí, účinným výkonem rodičovské autority 
a bojem proti kriminalitě mladistvých,

K. vzhledem k tomu, že mezinárodní instituce zdůrazňují význam rodičovské odpovědnosti 
pro rozvoj dítěte a pro utváření jeho lidských a sociálních schopností, jakož i význam 
rodičovské bdělosti a účasti v boji proti jednání mládeže spočívajícím v porušování norem 
či v násilném chování vůči druhým; vzhledem k tomu, že je však současně zjevné, že se 
tytéž instituce nezabývají se stejnou upřímností otázkou materiálních podmínek 
nezbytných pro výkon rodičovské odpovědnosti, aniž by byli ženy a muži přímo či 
nepřímo vystaveni diskriminaci na trhu práce nebo přetrvávající skryté nejistotě v rámci 
vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, a to jak s okamžitým, tak s pozdějším 
dopadem,

L. vzhledem k tomu, že ačkoli podniky od svých učňů či mladých pracovníků přirozeně 
očekávají nejen technické či profesní dovednosti, ale také „měkké“ dovednosti, tj. lidské 
a sociální schopnosti, politické instituce se přímými či nepřímými finančními náklady 
nezbytnými pro investice do utváření takových schopností budoucích generací nezabývají 
se stejnou upřímností a veškeré další investice do společných statků se obvykle měří 
prostřednictvím HDP,
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M. vzhledem ke sklonu podřizovat muže a ženy stále větším požadavkům nedostatečně 
zvládnuté tzv. „flexikurity“ (pružného zabezpečení) pod záminkou posílení výkonnosti, 
což vede k otázce, zda by nebylo vhodnější rozvíjet sociální konkurenceschopný 
hospodářský model přizpůsobený lidským potřebám, jak se odrážejí v jejich 
společenských vztazích, přičemž takový model by upřednostňoval individuální 
a kolektivní svědomí, svobodu a odpovědnost,

Rodičovská odpovědnost, utváření lidského a sociálního kapitálu budoucích generací a boj 
proti kriminalitě mladistvých 

N. vzhledem k tomu, že podle Všeobecné deklarace lidských práv mají mateřství a dětství 
právo na zvláštní pomoc a podporu a rodiče mají přednostní právo zvolit druh výchovy a 
vzdělání, které svým dětem hodlají poskytnout,

O. vzhledem k tomu, že ačkoli dítě je nejprve socializováno v prostředí rodiny a jeho 
vnímání světa a chování se od tohoto prostředí odvíjejí, rodina již dnes není jediným 
socializačním prostředím a v některých případech dokonce ani prostředím hlavním,

P. vzhledem k tomu, že lze jen obtížně plně kategorizovat příčiny, které mladistvého vedou 
ke kriminálnímu chování, protože vývoj, který ho vede k různým druhům sociálně 
deviantního a posléze kriminálního chování je případ od případu individuální a specifický 
a závisí na prožitcích a na hlavních záchytných bodech, které ovlivňují vývoj každého 
dítěte a každého dospívajícího, tedy na rodině, škole, okruhu přátel a v širším pohledu na 
sociálním a ekonomickém prostředí, v němž žije,

Q. vzhledem k tomu, že citové a společenské chování dítěte se formuje především v průběhu 
prvních let jeho života prostřednictvím vztahu k matce, otci či dospělému poručníku 
dítěte,

Materiální podmínky nezbytné pro zajištění individuální svobody a rodičovské odpovědnosti 
při utváření lidského a sociálního kapitálu budoucích generací a pro boj proti kriminalitě 
mladistvých

R. vzhledem k tomu, že pokud jde o práci v domácnosti, je nezbytné začít uvažovat o pojmu 
diskriminace spojené s rozdíly v platovém ohodnocení (tzv. gender pay gap), která 
ovlivňuje mateřskou, otcovskou, rodičovskou a rodinnou dovolenou, aby se zjistilo, zda se 
jedná o určitý druh diskriminace založené na pohlaví, 

S. vzhledem k tomu, že je nezbytné na evropské úrovni definovat pojem „několikanásobné 
diskriminace“ a promítnout jej do ukazatelů HDP,

T. vzhledem k tomu, že je nezbytné dát slovo dospívající mládeži a umožnit jí vyjádřit, co od 
společnosti očekává, neboť se tak vyhneme slepé a nerozumné politice založené na 
bezpečnosti, jak ukazuje evropský projekt slovenské vlády nazvaný „Víte, kde je v tuto 
chvíli vaše dítě?“, který usiluje o to, aby se rodiče o tuto otázku více zajímali, a stali se tak 
nástrojem prevence,
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U. vzhledem ke zkušenostem shromážděným Světovým hnutím matek, které ukazují, že je 
užitečné využít pomoci matek v rodinách žijících v problematických městských čtvrtích 
a úzce je zapojit do vytváření, zavádění, uplatňování a vyhodnocování veřejných politik 
bojujících proti kriminalitě mladistvých,

V. vzhledem k tomu, že toto usnesení se konkrétně zabývá vztahem mezi jednotlivými 
vnitrostátními politikami a politikami Společenství v oblasti rovnosti příležitostí 
a účinného plnění rodičovské odpovědnosti a jejich dopadem na individuální svobodu 
a odpovědnost, mezigenerační solidaritu, utváření lidského a sociálního kapitálu 
budoucích generací a boj proti kriminalitě mladistvých,

Návrhy iniciativ na všech institucionálních úrovních

Zviditelnit neviditelné

1. vybízí členské státy, aby ve vnitrostátních statistikách jednoznačně uvedly společenské 
náklady spojené s kriminalitou mladistvých v případě nedostatečného plnění rodičovské 
odpovědnosti;

2. vyzývá Eurostat, aby dále vyvíjel ukazatele umožňující ukázat skrytý dlouhodobý přínos 
činnosti spojené s bojem proti kriminalitě mladistvých pro společenskou soudržnost 
a blahobyt členských států nad rámec jejich HDP;

3. vybízí příslušné vnitrostátní a mezinárodní organizace, aby zveřejnily makroekonomické 
studie zabývající se dopadem účinného plnění rodičovské odpovědnosti na utváření 
lidských a sociálních schopností budoucích generací ve vztahu k boji proti kriminalitě 
mladistvých;

4. vyzývá Komisi, aby zveřejnila analýzu dopadu týkající se důsledků – včetně rozpočtových 
dopadů – zavedení procesu prosazování rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming)
s cílem vyhodnotit jeho význam, účinnost, udržitelnost a užitečnost z hlediska efektivity 
nákladů v poměru k přínosům, jak je ostatně zvykem u všech ostatních evropských 
politik;

5. žádá Komisi, aby se součástí jejích politických a legislativních návrhů stala analýza 
dopadu, která by ukázala důsledky určitého legislativního návrhu z hlediska 
mezigenerační rovnosti a efektivního plnění rodinných povinností, a to prostřednictvím 
analýzy nákladů a přínosů v dlouhodobém výhledu;

6. podporuje francouzské předsednictví G-20 v jeho přístupu v otázce sociálních důsledků 
globalizace a velmi vítá kroky, které učinila zpravodajka Christine Boutinová při přípravě 
zprávy;

Obnovení politické vize

7. vyzývá vnitrostátní zákonodárce, aby začali spolupracovat s představiteli občanské 
společnosti ve sdruženích zastupujících ženy/matky a také muže/otce, mezi vědci, ve 
sdruženích pro otázky rodiny nebo v rodičovských sdruženích, mezi učiteli a vychovateli, 
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mezi sociálními pracovníky, v církvích a náboženských společenstvích uznaných státem 
podle platných právních předpisů, mezi charitativními nebo humanitárními organizacemi, 
v médiích a u policie;

8. žádá členské státy, aby zavedly programy převýchovy a znovuzačlenění do společnosti 
pro mladistvé delikventy a aby při soudních řízeních uplatňovaly přístup „nulové 
tolerance“ – a to bez ohledu na společenské postavení – vůči dospělým, kteří podněcují 
dospívající mládež k trestné činnosti, zejména tím, že jí poskytují přístup k tvrdým 
drogám, k marihuaně a jiným látkám a výrobkům, které se kouří, pijí nebo vpravují do 
těla nitrožilně;

9. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a sociálními partnery provedla revizi 
politik týkajících se sladění rodinného a pracovního života s cílem zajistit, aby přímé či 
nepřímé finanční náklady na plnění rodičovské odpovědnosti nenesly podniky, nýbrž 
společnost, aby bylo vymýceno diskriminující chování v podnicích a bylo podporováno 
plnění rodičovské odpovědnosti;

10. připomíná koncept „zohledňování rodiny“ (family mainstreaming), který přistupuje k 
jednotlivým politikám (např. k sociální, vzdělávací nebo finanční politice nebo k 
formulaci trestněprávních předpisů apod.) také z pohledu rodiny, jako klíčový nástroj pro 
koordinaci snah s cílem předcházet kriminalitě mladistvých;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly novátorské politiky, které si dobře uvědomují 
důležitost výchovné role členů rodiny a které usilují o podporu rozvoje lidského a 
společenského kapitálu budoucích generací a soustředí se přitom v první fázi na 
nezastupitelnou roli seniorů, kteří již opustili oficiální trh práce, mohou však stále ještě 
přispět k vývoji a neformálnímu vzdělávání mladých generací tím, že jim budou předávat 
své hodnoty a znalosti jak v profesní oblasti, tak v rovině obecně lidské; žádá, aby tyto 
činnosti uskutečňující se v rámci solidarity mezi generacemi byly považovány za klíčové 
faktory prevence kriminality mladistvých; 

12. vyzývá členské státy, aby podpořily a propagovaly operační programy zahájené Komisí 
v rámci evropské aliance pro rodiny; žádá Komisi, aby zintenzívnila vývoj nástrojů, které 
by systematizovaly výměnu osvědčených postupů a výzkum v této oblasti;

13. vyzývá veřejné orgány, aby přijaly nezbytná opatření, díky nimž si budou moci ženy i 
muži lépe vybrat, jakým způsobem chtějí sladit rodinný a pracovní život, aby mohli lépe 
plnit svou rodičovskou odpovědnost;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby již nadále neomezovaly politická opatření usilující o 
rovnost příležitostí a sladění pracovních ambic a rodinných plánů pouze na ženy, nýbrž 
aby věnovaly pozornost také potřebám a možnostem mužů/otců v tomto směru;

Přizpůsobení trhu práce

15. je přesvědčen, že nová dynamika na trhu práce by mohla usnadnit přechody mezi 
jednotlivými etapami profesního života; vyzývá Komisi a členské státy, aby své budoucí 
politiky zaměstnanosti založily na životním cyklu;



PR\831725CS.doc 9/11 PE448.877v02-00

CS

16. zdůrazňuje, že každý zaměstnanec, který si přeje přerušit nebo omezit svou pracovní 
činnost, aby mohl účinně plnit svou rodičovskou odpovědnost, by měl mít možnost využít 
flexibilní pracovní doby; vyzývá proto malé a střední podniky k ochotnější spolupráci a 
veřejné orgány k větší finanční flexibilitě při rozpočtovém plánování ve věci státní 
podpory;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření ve prospěch žen a mužů, zejména za 
účelem usnadnění jejich návratu do zaměstnání po určité době, kterou věnovali plnění své 
rodičovské odpovědnosti (výchova dětí a/nebo péče o nemocného nebo zdravotně 
postiženého příbuzného), a podporovaly politiky jejich (znovu)začlenění na trh práce, aby 
mohli být opět finančně nezávislí;

18. vyzývá členské státy, aby prosazovaly daňovou politiku, která by zohledňovala finanční 
závazky spojené s plněním rodičovské povinnosti, zejména náklady na hlídání dětí a na 
péči o starší a závislé osoby, prostřednictvím daňového režimu nebo systému daňových 
úlev;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a s ním související studijní dokument 
Komisi, Radě, Eurostatu, Mezinárodnímu úřadu práce a parlamentům a národním 
statistickým úřadům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Německý kriminolog Christian Pfeiffer, expert pozvaný na veřejné slyšení Výboru pro práva 
žen zaměřené na problematiku kriminality mladistvých1, prokázal, že účinky investice rodičů 
do boje pro kriminalitě mladistvých mohou být velmi rychlé: „K prevenci kriminality 
přispívají nejtrvalejším způsobem rodiče, pokud jako první identifikační vzory pozorně a 
citlivě splňují potřeby péče a lásky kojence. (...) I v pozdějším věku je pro mladé 
nepostradatelná přítomnost dospělých, kteří se jim věnují. Pokud dospělí v životě mladých 
chybějí, není možné je naučit takovým hodnotám dospělých, jako je sebevědomí, osobní 
disciplína, slušnost, vzájemná ohleduplnost, trpělivost, šlechetnost a empatie.“

Řádné plnění rodičovské odpovědnosti jako prostředek předcházení kriminalitě mladistvých 
závisí – mimo jiných faktorů proměnlivé důležitosti – na tom, zda si otcové a matky mohou z 
materiálního hlediska dovolit zůstat v rodinném kruhu a v blízkosti dětí. Tato zpráva se řadí 
do okruhu úvah nad tímto tématem. Vychází ze skutečnosti, že mezi chováním mladistvých, 
které se vyznačuje porušováním norem, odmítáním autority či dokonce násilným chováním 
vůči druhým, a materiálními podmínkami mládeže nezbytnými k rozvoji sociálních 
schopností (tj. orientace ve společenských vztazích) a obecně lidských schopností (tj. znalostí, 
kvalifikace, kompetencí a individuálních charakteristik, které přinášejí osobní, sociální a 
ekonomický blahobyt) existuje vzájemný vztah, který je ověřený zkušeností a prokázaný 
vědecky. Rizikové chování mladistvých má totiž za cíl porušovat zavedená společenská 
pravidla a je formou protestu proti nespravedlivosti a nerovnostem ve společnosti a proti 
přetvářce, která v ní panuje.

Představuje ještě stále rodina nejlepší ochranu proti riziku kriminality mladistvých? Jak se 
mezinárodní instituce vyjadřují k tématu vztahu mezi „rodinným faktorem“, rodičovskou 
odpovědností a kriminalitou mladistvých? Všechny mezinárodní politické a hospodářské 
instituce v současnosti zdůrazňují stále větší význam rodičovské odpovědnosti pro rozvoj 
dospívajícího dítěte a z toho pramenící důležitost bdělosti a účasti rodičů v boji s takovým 
chováním mladistvých, při němž porušují normy nebo se chovají násilně vůči druhým.

Političtí činitelé se však mnohem méně často zabývají materiálními podmínkami, které jsou 
nutné k tomu, aby ženy a muži mohli tohoto ideálu efektivní rodičovské autority dosáhnout, 
aniž by byli vystaveni otevřeným či skrytým formám diskriminace na trhu práce nebo 
přetrvávající nejistotě – s okamžitým nebo pozdějším dopadem – v rámci vnitrostátních 
systémů sociálního zabezpečení.

Z tohoto důvodu má smysl si klást následující otázky: Přispívají politiky rovných příležitostí 
skutečně k boji s kriminalitou mladistvých prostřednictvím rodičovské odpovědnosti? Skýtá 
„flexikurita“ jako charakteristický rys současného trhu práce skutečně více individuální jistoty 
pro zaměstnance, především v profesích s nižší kvalifikací, a možnost lepšího sladění jejich 
rodinného života s profesionálními ambicemi? Jaké politické a materiální podmínky je třeba 
splnit, aby bylo možné vyhnout se diskriminaci na trhu práce či znevýhodňování žen a mužů, 
kteří se svobodně rozhodnou, že se budou věnovat rozvoji lidských a sociálních schopností 

                                               
1 Pořádané Výborem pro práva žen Evropského parlamentu dne 20. března 2007 za předsednictví paní Anny 
Záborské.
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budoucích generací? Směřují politiky sladění rodinného a pracovního života ke skutečné 
rovnováze obou těchto alternativ?

Pokud jde o budoucnost, nejprve by měl Eurostat vytvořit ukazatele, kterými bude možné 
měřit lidské bohatství jednotlivých zemí ještě jinak než na základě HDP, a měl by zveřejnit 
čísla a statistické údaje, které prokáží oprávněnost tohoto přístupu. Bez opory v číslech totiž 
zůstává jakákoli politická rozprava v rovině hypotéz, jakkoli se shodneme na tom, že lidsky 
pociťujeme nutnost v této věci politicky konat. V dnešní době je snaha postihnout veškerou 
lidskou činnost systémem ukazatelů, které nám umožní změřit výkon a vyhodnotit jeho přínos 
k obecnému blahu, a to tím, jak se promítá v HDP. Lidská činnost, kterou vyvíjejí muži a 
ženy ve snaze zamezit kriminalitě mladistvých rozvojem lidských a sociálních schopností 
budoucích generací, se však nijak neměří ani nevyhodnocuje. Žádná národní statistika 
účetních systémů toto vytváření hodnot neeviduje, přestože jsou hmatatelné: statistiky práce 
je nezahrnují. Pokud nebude zahrnuta do statistických přehledů, nebude investice do bdělosti 
a účasti rodičů v boji proti v boji s takovým chováním mladistvých, při němž porušují normy 
nebo se chovají násilně vůči druhým, nikdy oficiálně uznána jako hodnota, i když všichni 
pozorovatelé shodně potvrzují její skutečnou existenci v každodenním životě. 

Zadruhé by měla Komise provést analýzu dopadu týkající se důsledků, včetně důsledků pro 
rozpočet, zavedení systému prosazování rovnosti pohlaví s cílem vyhodnotit jeho význam, 
účinnost, stálost a užitečnost z hlediska efektivnosti nákladů v poměru k přínosům, jak je 
obvyklé v případě všech ostatních politik EU – a jak požadoval Parlament (bod 43, 
P7_TA(2010)0232). Tato analýza dopadu by měla být porovnána se statistickými údaji 
Eurobarometru, abychom zjistili skutečnou potřebu, a tudíž i opodstatněnost investice z 
veřejných rozpočtů do těchto politik. Tato kvalitativní studie by měla rovněž ukázat, zda 
zohlednění rozměru „muži-ženy“ vede občany skutečně k vyvážené volbě a s jakými náklady 
pro společnost se tak děje. 

Závěrem by bylo možno říci, že chceme-li prokázat přidanou hodnotu činnosti mužů a žen, 
kteří přispívají k opatřením, jejichž cílem je zamezit kriminalitě mladistvých pomocí rozvoje 
lidských a sociálních schopností budoucích generací, jako skutečné investice pro všeobecné 
blaho, je nezbytné ji v konkrétních číslech promítnout do ekonomických výpočtů národních 
statistik HDP. V současné době však taková přidaná hodnota není ekonomickými výpočty 
prokázána, a tato investice tedy není uznávána a politiky rovných příležitostí pro muže a ženy 
ji neberou v potaz. Jde o strukturální nespravedlivost, proti níž je třeba bojovat.


