
PR\831725SK.doc PE448.877v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2010/2017(INI)

21.9.2010

NÁVRH SPRÁVY
o prínose európskych politík v oblasti rovnosti mužov a žien k boju proti 
kriminalite mladistvých 
(2010/2017(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyňa: Anna Záborská



PE448.877v02-00 2/11 PR\831725SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................10



PR\831725SK.doc 3/11 PE448.877v02-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prínose európskych politík v oblasti rovnosti mužov a žien k boju proti kriminalite 
mladistvých 
(2010/2017(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na práce Komisie o meraní hospodárskej výkonnosti a spoločenského 
pokroku, ktoré bolo vytvorené v roku 2008 na základe iniciatívy francúzskej vlády,

– so zreteľom na správu Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP) 
z roku 1995 o ľudskom rozvoji vo svete, ktorá sa zameriava na štúdiu s názvom Revolúcia 
rodovej rovnosti,

– so zreteľom na svetovú správu Organizácie Spojených národov o mládeži z roku 2003 
a najmä na jej kapitolu 7, ktorá sa zaoberá kriminalitou mladistvých,

– so zreteľom na svetovú správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o násilí 
a zdraví z roku 2002,

– so zreteľom na oznámenie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
z roku 2005 s názvom Zvýšiť šance každého: za aktívnu sociálnu politiku prospešnú pre 
všetkých,

– so zreteľom na oznámenie OECD z roku 2001 s názvom Dobrá životná úroveň 
jednotlivých krajín: úloha ľudského a sociálneho kapitálu (,

– so zreteľom na prípravné práce k správe francúzskeho predsedníctva G20 týkajúcej sa 
sociálnych dôsledkov globalizácie,

– so zreteľom na oznámenie komisára pre ľudské práva Rady Európy z 19. júna 2009 
s názvom Deti a súdnictvo pre mladistvých: možnosti zlepšení, 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

– so zreteľom na dokument 17593/09 CRIMORG 187 Rady Európskej únie 
z 15. decembra 2009,

– so zreteľom na činnosť Európskej siete na prevenciu kriminality Európskej komisie 
(GR JUST),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Prevencia zločinu v Európskej únii 
(KOM(2004)165),

– so zreteľom na zelenú knihu s názvom Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva: 
k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (KOM(2005)484), ktorá uvádza najmä 
verejné náklady, ktorými poruchy správania v detstve zaťažujú trestné a súdne systémy,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy 
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(KOM(2008)0800) a na svoje uznesenie v tejto veci z 11. marca 2009, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Viac ako HDP: meradlo pokroku 
v meniacom sa svete KOM(2009)433 v konečnom znení, a súvisiace inštitucionálne 
vývoje (www.beyond-gdp.eu),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom 
Prevencia kriminality mladistvých, spôsoby riešenia kriminality mladistvých a úloha 
justície mladistvých v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie o kriminalite mladistvých, úlohe žien a rodiny 
a spoločnosti2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2007 o právnom rámci opatrení na zosúladenie 
rodinného života s obdobím štúdia mladých žien v Európskej únii3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

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

Vymedzenie témy uznesenia

A. keďže každá generácia sa zaujíma o svojich mladistvých, má o nich strach, či v niektorých 
prípadoch strach z nich, keďže na zhodnotenie morálnych hodnôt spoločnosti postačuje 
pozorovať spôsob, akým pristupuje k svojim mladistvým, keďže „k výchove dieťaťa je 
potrebná celá dedina“, inými slovami vzdelávanie mladých ich rodičmi v rodinnom rámci 
si v niektorých prípadoch vyžaduje náležité usmernenie,

B. keďže táto problematika nie je nová a keďže netreba zabúdať na to, že v závislosti od 
jednotlivých členských štátov ide len o menšiu časť mládeže, pretože väčšina 
dospievajúcich zvláda prechod medzi detstvom a dospelým vekom bez väčších 
problémov, keďže okrem toho v súčasnosti treba objasniť narastajúcu rôznorodosť 
kriminálneho správania, ako aj zohľadniť nevedomosť a veľmi nedostatočné poznatky 
dospelých v tejto oblasti,

C. keďže kriminalita mladistvých sa netýka iba násilných činov spáchaných na iných, 
krádeže, banditizmu, konzumácie tabaku, alkoholu a drog akceptovaných spoločnosťou 
ako marihuany, podľahnutia sektám alebo samovražedných skutkov, ale v súčasnosti sa 
týka aj predčasnej sexuality a pornografie, ktoré sú propagované hlavne cez internet, 
nebezpečných hier, ako sú napríklad hry so šatkou (jeu du foulard), tzv. Jackass a happy 
slapping, skupinového znásilňovania, produktov, ktoré sa užívajú fajčením, pitím alebo 
vstreknutím, sebapoškodzovania a glorifikovania anorexie, teda výstredností, ktorých 
môžu byť mladiství iniciátormi a zároveň obeťami,

D. keďže tieto výstrednosti sú o to znepokojujúcejšie, že im často napomáhajú nové 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 110, 9.5.2006, s. 75.
2 A6-0212/2007/P6_TA-PROV(2007)0283 z 21. júna 2007.
3 Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 112.
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technológie vďaka anonymnosti, ktorú poskytujú, a beztrestnosti, ktorá z nich vyplýva, 
ako aj voľný čas, ktorý majú dospievajúci často k dispozícii, a keďže dospievanie sa stalo 
obdobím života, ktoré sa začína skôr a ktoré sa v niektorých prípadoch končí neskôr ako 
oficiálnym vekom dospelosti,

E. keďže správanie mladistvých prekračujúce normy alebo násilie mladistvých páchané na 
iných predstavujú široké pole záujmov, ktorého každý prvok musí byť jednotlivo 
preskúmaný pred tým, ako sa medzi sebou prepoja rôzne faktory, čím sa dospeje 
k objasneniu zložitosti problému a prístupov riešenia,

F. keďže existujú mierne rozdiely vo vnímaní tejto problematiky členskými štátmi, 
v individuálnom alebo kolektívnom presvedčení, vo vývoji spoločností, v kategóriách 
priestupkov, vo vzorkách a metódach štúdií,

G. keďže z tohto dôvodu nie je možné centralizovať politické aktivity v tejto oblasti na 
rozhodovacej úrovni Spoločenstva, avšak Únia by naopak mohla viac podporovať rôzne 
vnútroštátne iniciatívy poskytovaním rozpočtových prostriedkov na projekty, ktoré 
zavádzajú vlády, MVO alebo siete na výmenu najlepších postupov a informácií,

H. keďže boj proti kriminalite mladistvých nemôže slúžiť ako zámienka pre obmedzenie 
individuálnych slobôd: „každý človek je človekom“ bez ohľadu na jeho sociálno-
hospodársku situáciu a každý občan by preto mal mať možnosť konať v záujme svojho 
blaha a blaha iných,

I. keďže Európska únia a jej členské štáty sa neustále snažia stať sa najdynamickejšou 
znalostnou ekonomikou na svete, zatiaľ čo priority sa preorientovali na potrebu 
ekonomiky založenej na zmysluplnosti,

J. keďže k rodičovským právam a povinnostiam pri vytváraní ľudských a sociálnych 
schopností budúcich generácií by sa malo pristupovať v prvom rade ako k problematike 
sociálnej súdržnosti z hospodárskeho hľadiska s cieľom lepšie zohľadniť súvzťažnosť 
medzi politikami v oblasti rovnosti príležitostí, účinného uplatňovania rodičovských práv 
a povinností a boja proti kriminalite mladistvých,

K. keďže medzinárodné inštitúcie zdôrazňujú význam rodičovských práv a povinností pre 
rozvoj dieťaťa a vytváranie jeho ľudských a sociálnych schopností, ako aj význam 
rodičovskej obozretnosti a zapájania sa do boja proti správaniu mladistvých, ktoré 
prekračuje normy, alebo násilia páchaného na iných, keďže naopak je možné konštatovať, 
že tie isté inštitúcie sa nevenujú rovnako dôsledne ako otázke materiálnych podmienok, 
ktoré sú potrebné na účinné vykonávanie rodičovských práv a povinností tak, aby 
nedochádzalo k priamej alebo nepriamej diskriminácii žien alebo mužov na trhu práce 
a k penalizácii prostredníctvom skrytej sociálnej neistoty vo vnútroštátnych systémoch 
sociálneho zabezpečenia, ktoré sa prejavujú ihneď alebo s oneskoreným účinkom,

L. keďže napriek tomu, že podniky úplne prirodzene očakávajú od svojich učňov alebo 
mladých pracovníkov nielen technické a profesionálne spôsobilosti, ale aj tzv. pružné 
spôsobilosti v súvislosti s ľudskými a sociálnymi schopnosťami, politické inštitúcie sa 
nevenujú rovnako dôsledne otázke priamych alebo nepriamych peňažných nákladov, ktoré 
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súvisia s investovaním do vytvárania uvedených schopností budúcich generácií, zatiaľ čo 
akékoľvek iné investície v prospech verejného blaha sa obyčajne merajú prostredníctvom 
HDP,

M. keďže tendencia podriadiť mužov a ženy čoraz prísnejším požiadavkám nedostatočne 
ovládanej flexiistoty, ktorú presadzuje trh práce pod zámienkou väčšej výkonnosti, vedie 
k prehodnocovaniu náležitosti pokračovať v rámci Európskej únie v budovaní 
konkurencieschopného trhového hospodárstva prispôsobeného potrebám ľudí v ich 
sociálnych vzťahoch, čím sa uprednostňuje individuálna a kolektívna uvedomelosť, 
sloboda a zodpovednosť,

Rodičovské práva a povinnosti, vytváranie ľudského a sociálneho kapitálu budúcich 
generácií a boj proti kriminalite mladistvých

N. keďže podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv majú materstvo a detstvo nárok na 
zvláštnu starostlivosť a pomoc a keďže rodičia majú prednostné právo voliť druh 
vzdelania pre svoje deti,

O. keďže rodina je pre dieťa nevyvrátiteľne najdôležitejším prostredím pre jeho socializáciu, 
vnímanie sveta a správanie, ale v súčasnosti už nie je jediným prostredím s touto úlohou, 
a dokonca nie je vždy tým najrozhodujúcejším,

P. keďže je ťažké plne  kategorizovať príčiny, ktoré vedú mladistvého ku kriminálnemu 
správaniu, keďže cesta, ktorá ho vedie k sociálne deviačnému a napokon kriminálnemu 
správaniu sa v každom jednotlivom prípade vysvetľuje individuálnymi a špecifickými 
okolnosťami, ktoré zodpovedajú tomu, čo prežil, a základným bodom, okolo ktorých sa 
vyvíja každé dieťa a každý dospievajúci, teda rodine, škole, priateľom, ako aj, vo 
všeobecnejšej rovine, sociálno-ekonomickému prostrediu, v ktorom žije,

Q. keďže citové a sociálne správanie dieťaťa sa formuje najmä v prvých rokoch jeho života 
najmä prostredníctvom vzťahov s matkou, otcom alebo dospelým opatrovateľom dieťaťa,

Materiálne podmienky nevyhnutné na zabezpečenie individuálnej slobody a rodičovských 
práv a povinností pri vytváraní ľudského a sociálneho kapitálu budúcich generácií, ako aj 
v rámci boja proti kriminalite mladistvých

R. keďže v súvislosti s prácou v domácnosti treba začať uvažovať o pojme diskriminácie 
súvisiacej s rozdielom v platovom ohodnotení (gender pay gap), ktorý ovplyvňuje odchod 
na materskú, otcovskú, rodičovskú a rodinnú dovolenku, s cieľom preveriť, či 
diskriminácie v takýchto prípadoch predstavujú niektorú formu rodovej diskriminácie, 

S. keďže v súvislosti s ukazovateľmi HDP treba na celoeurópskej úrovni vymedziť pojem 
viacnásobnej diskriminácie,

T. keďže by sa dospievajúcim malo umožniť prejaviť svoj názor, aby tak mali možnosť 
vyjadriť svoje očakávania od spoločnosti, s cieľom predchádzať neadresnej 
a nepremyslenej bezpečnostnej politike, čoho príkladom je európsky projekt s názvom 
Viete, kde sa práve teraz nachádza vaše dieťa?, ktorý zaviedla slovenská vláda s cieľom 
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zvyšovania informovania rodičov ako prostriedok v oblasti prevencie,

U. keďže skúsenosti Svetového hnutia matiek (MMM) poukazujú na užitočnosť obracania sa 
na matky rodín, ktoré žijú v problematických štvrtiach, s cieľom zapojiť ich v plnej miere 
do tvorby, zavádzania, vykonávania a hodnotenia verejných politík v oblasti boja proti 
kriminalite mladistvých,

V. keďže toto uznesenie sa zameriava najmä na vzájomný vzťah medzi rôznymi 
vnútroštátnymi politikami a politikami Spoločenstva v oblasti rovnosti príležitostí 
a účinným vykonávaním rodičovských práv a povinností, ako aj na ich vplyv na 
individuálnu slobodu a zodpovednosť, solidaritu medzi generáciami, vytváranie ľudského 
a sociálneho kapitálu budúcich generácií a boj proti kriminalite mladistvých,

Iniciatívne návrhy na všetkých inštitucionálnych úrovniach

Zviditeľniť neviditeľné

1. podnecuje členské štáty, aby vo svojich vnútroštátnych štatistických údajoch zreteľne 
uvádzali náklady, ktoré vznikajú spoločnosti v súvislosti s kriminalitou mladistvých 
v prípade nedostatočného vykonávania rodičovských práv a povinností;

2. vyzýva Eurostat, aby ďalej rozvíjal ukazovatele na zviditeľnenie dlhodobého prínosu 
činností spojených s bojom proti kriminalite mladistvých k sociálnej súdržnosti a dobrým 
životným podmienkam členských štátov nad rámec HDP z neviditeľného hospodárskeho 
hľadiska;

3. vyzýva príslušné vnútroštátne a medzinárodné orgány, aby zverejnili makroekonomické 
prieskumy o vplyve účinného uplatňovania rodičovských práv a povinností na vytváranie 
ľudských a sociálnych schopností budúcich generácií v súvislosti s bojom proti 
kriminalite mladistvých;

4. vyzýva Komisiu, aby zverejnila štúdiu analýzy vplyvu týkajúcu sa dôsledkov, najmä 
rozpočtových, zavedenia postupov uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, ktorá umožní 
vyhodnotiť ich vhodnosť, účinnosť, trvácnosť a užitočnosť z hľadiska nákladov v pomere 
k pridanej hodnote, ako je napokon pravidlom pre všetky ostatné európske politiky;

5. žiada Komisiu, aby prostredníctvom analýzy dlhodobých nákladov a výhod zaradila do 
svojich politických a legislatívnych návrhov analýzu vplyvu, ktorá by ukázala dosah 
legislatívneho návrhu na medzigeneračnú rovnosť a účinnosť uplatňovania rodičovských 
práv a povinností;

6. podporuje francúzske predsedníctvo G20 v jeho prístupe k sociálnym dôsledkom 
globalizácie a vyjadruje uznanie spravodajkyni Christine Boutin za úsilie, ktoré vynaložila 
pri príprave správy;

Obnovená politická vízia

7. vyzýva národných zákonodarcov, aby združeniam zastupujúcim ženy/matky a tiež 
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mužov/otcov, z radov výskumníkov, rodinným združeniam alebo združeniam rodičov, 
vychovávateľom, sociálnym pracovníkom, cirkvám a náboženským komunitám uznaným 
podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov, charitatívnym organizáciám alebo 
organizáciám s humanitárnym zameraním, médiám, ako aj polícii umožnili zapojiť sa do 
spolupráce so zástupcami občianskej spoločnosti;

8. žiada členské štáty, aby zaviedli rehabilitačné programy a programy sociálnej integrácie 
pre mladistvých páchateľov a aby uplatňovali súdnu politiku nulovej tolerancie voči 
dospelým, nezávisle od ich sociálneho postavenia, ktorí mladistvých navádzajú na 
kriminalitu, najmä uľahčovaním prístupu k tvrdým drogám, marihuane a iným produktom, 
ktoré sa fajčia, pijú alebo vstrekujú;

9. žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi začala revíziu 
politík na zosúladenie rodinného a pracovného života a zabezpečila, aby priame alebo 
nepriame náklady spojené s účinným uplatňovaním rodičovských práv a povinností 
neznášali podniky, ale spoločnosť, s cieľom odstrániť diskriminačné správanie v podniku 
a podporiť účinné uplatňovanie rodičovských práv a povinností;

10. pripomína uplatňovanie rodinného hľadiska, ktoré sa týka rôznych politík (napr. sociálnej 
politiky, politiky vzdelávania, finančnej politiky, ako aj trestných zákonov, atď.) aj 
z rodinnej perspektívy, ako kľúčový nástroj koordinácie úsilia, ktorého cieľom je 
prevencia kriminálneho správania mladistvých;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli inovačné politiky uznávajúce význam 
výchovnej úlohy členov rodiny, ktorí podporujú rozvoj ľudského a sociálneho kapitálu 
budúcich generácií, pričom spočiatku sa budú sústreďovať na nenahraditeľnú úlohu 
starších ľudí, ktorí už nie sú súčasťou formálneho trhu práce, ale ktorí stále môžu 
prispievať k rozvoju a neformálnemu vzdelávaniu mladých generácií odovzdávaním 
odborných a ľudských hodnôt a poznatkov; žiada, aby opatrenia vykonávané v oblasti 
solidarity medzi generáciami patrili medzi kľúčové faktory v prevencii kriminality 
mladistvých; 

12. vyzýva členské štáty, aby podporovali a obhajovali operačné programy zavedené 
Komisiou v rámci Európskej aliancie pre rodiny; žiada Komisiu, aby zintenzívnila rozvoj 
nástrojov pre systematickú výmenu osvedčených postupov a výskum v tejto oblasti;

13. vyzýva verejné orgány, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom umožniť ženám a mužom 
lepšie si vybrať spôsob, akým chcú zosúladiť rodinný a pracovný život v záujme lepšieho 
uplatňovania svojich rodičovských práv a povinností;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby politické opatrenia v oblasti rovnosti príležitostí 
a zosúladenia pracovných ambícií a rodinného plánovania už neobmedzovali len na ženy, 
ale aby reagovali tiež na potreby a schopnosti mužov/otcov v tejto oblasti;

Primeranosť trhu práce

15. je presvedčený, že nová dynamika trhu práce by mohla uľahčiť prechod medzi 
jednotlivými etapami profesionálneho života; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby budúce 
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politiky zamestnanosti zakladali na životnom cykle;

16. zdôrazňuje, že každý zamestnanec, ktorý si želá prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť 
v prospech účinného vykonávania svojich rodičovských práv a povinností, by mal mať 
možnosť využívať pružný pracovný čas; vyzýva preto malé a stredné podniky, aby 
ochotnejšie spolupracovali, a verejné orgány vyzýva k väčšej finančnej pružnosti 
v rozpočtovom plánovaní v oblasti štátnej pomoci;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali pozitívne opatrenia v prospech žien a mužov, 
konkrétne s cieľom uľahčiť ich návrat do zamestnania po období, v ktorom sa venovali 
účinnému uplatňovaniu rodičovských práv a povinností, a to prostredníctvom podpory 
politík (opätovného) začleňovania do pracovného trhu s cieľom umožniť týmto osobám 
znovu získať finančnú nezávislosť;

18. vyzýva členské štáty, aby podporovali rozpočtovú politiku, ktorá zohľadní finančné 
povinnosti spojené s účinným uplatňovaním rodičovských práv a povinností, a najmä 
náklady na opateru detí, prostredníctvom daňového systému alebo systému daňových 
úľav;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie, ako aj príslušnú štúdiu Komisii, 
Rade, Eurostatu, Medzinárodnému úradu práce, národným parlamentom a národným 
štatistickým úradom v členských štátoch.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nemecký kriminológ Christian Pfeiffer, odborník pozvaný na verejné vypočutie výboru pre 
práva žien venované štúdii kriminality mladistvých1, poukazuje na to, že zapojenie rodičov do 
boja proti kriminalite mladistvých môže priniesť rýchle výsledky:  „Rodičia sa najtrvalejšie 
podieľajú na prevencii kriminality, pokiaľ ako prvé identifikačné modely pozorne a citlivo 
odpovedajú na potreby pomoci a vzťahových väzieb dojčaťa. (...) Aj pre staršie deti je 
prítomnosť pozorných dospelých nevyhnutná. Ak v živote mladých nie sú prítomní rodičia, nie 
je možné naučiť ich takým hodnotám dospelých, ako napríklad sebadôvere, osobnej 
disciplíne, zdvorilosti, vzájomnému rešpektu, trpezlivosti, šľachetnosti a empatii.“

Efektívnosť uplatňovania rodičovských práv a povinností pri prevencii kriminality 
mladistvých vyplýva – spomedzi iných faktorov variabilného významu – z materiálnej 
možnosti, aby otcovia a matky mohli byť prítomní v rodine pri svojich deťoch; Táto správa je 
v rovnakom duchu. Je založená na existencii súvisiaceho vzťahu, vnímaného na základe 
skúseností a vedecky potvrdeného, medzi správaním mladistvých vyznačujúcim sa 
porušovaním právnych noriem a odmietaním autority, ba až násilím páchanom na druhých, 
a materiálnymi podmienkami nevyhnutnými na rozvoj sociálnych schopností (t. z. sociálne 
vzťahy) a ľudských schopností (t. z. vedomosti, kvalifikácie, schopnosti a individuálne 
charakteristiky, ktoré podporujú osobné, sociálne a ekonomické blaho) mladých ľudí. 
Rizikové správanie mladistvých vlastne smeruje k porušovaniu stanovených pravidiel 
spoločnosti a je spôsobom upozornenia na jej krivdy, nerovnosti, pokrytectvo.

Predstavuje ešte rodina najlepšiu ochranu proti riziku kriminality mladistvých? Čo hovoria 
medzinárodné inštitúcie na tému súvislosti medzi „rodinným faktorom“, rodičovskými 
právami a povinnosťami a kriminalitou mladistvých? Všetky medzinárodné politické 
a hospodárske inštitúcie v súčasnosti zdôrazňujú čoraz väčší význam rodičovských práv 
a povinností pre vývin mladého človeka a na základe toho význam ostražitosti a zapojenia 
rodičov do boja proti správaniu mladistvých vyznačujúcemu sa porušovaním právnych 
noriem alebo násilím páchanom na druhých.

Oproti tomu politickí činitelia omnoho zriedkavejšie venujú pozornosť materiálnym 
podmienkam, ktoré musia byť splnené, aby muži a ženy mohli skutočne dosiahnuť ideál 
účinného uplatňovania rodičovských práv a povinností bez toho, aby im hrozila viditeľná či 
skrytá diskriminácia na trhu práce alebo skrytá neistota, ktoré sa prejavia hneď alebo budú 
mať spomaľujúci účinok, vo vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia.

Preto nie je celkom nezmyselné položiť tieto otázky: Prispievajú skutočne politiky v oblasti 
rovnosti príležitostí k boju proti kriminalite mladistvých prostredníctvom rodičovských práv 
a povinností? Zabezpečuje flexiistota, ktorá v súčasnosti charakterizuje trh práce, skutočne 
väčšiu individuálnu istotu zamestnancov, najmä v profesiách s nižšou kvalifikáciou, a lepšie 
zosúladenie ich rodinného života s plánmi na profesijnej úrovni? Aké politické a materiálne 
podmienky treba splniť, aby sa predišlo diskriminácii na trhu práce alebo neistote žien 
a mužov, ktorí sa slobodne rozhodnú zapojiť do rozvoja ľudských a sociálnych schopností 

                                               
1 Organizované Výborom pre práva žien Európskeho parlamentu 20. marca 2007 pod vedením pani Anny 
Záborskej.
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budúcich generácií? Zameriavajú sa politiky zosúlaďovania rodinného a pracovného života na 
skutočnú rovnováhu medzi týmito dvoma alternatívami?

V budúcnosti by sa mal Eurostat v prvom rade zamerať na rozvoj ukazovateľov schopných 
zmerať ľudské bohatstvo národov nad rámec HDP a zverejniť výsledky a štatistiky, aby sa 
dokázala náležitosť tohto prístupu. Bez možnosti vychádzať z čísel je každá politická diskusia 
hypotetická, a to aj napriek zhode v tom, že všetci ľudia pociťujú potrebu politickej činnosti. 
V súčasnosti sa snažíme podrobiť všetku ľudskú činnosť systému ukazovateľov s cieľom 
zmerať výkonnosť a vyhodnotiť prínos k všeobecnému blahu z hľadiska HDP. Avšak ľudská 
činnosť žien a mužov, ktorí sa usilujú o zastavenie kriminality mladistvých rozvíjaním 
ľudských a sociálnych schopností budúcich generácií, sa nemeria ani nevyhodnocuje. V 
žiadnych štatistických údajoch vnútroštátnych účtovných systémov (VÚS) sa nezaznamenáva 
toto vytváranie hodnôt, ktoré je napriek tomu hmatateľné: štatistici v pracovnej oblasti o ňom 
nevedia. Bez štatistického podchytenia nie je ostražitosť rodičov a ich zapojenie do boja proti 
správaniu mladistvých vyznačujúcemu sa porušovaním právnych noriem alebo násilím 
páchanom na druhých nikdy uznané, hoci všetci pozorovatelia zhodne potvrdzujú ich 
skutočnú existenciu v každodennom živote. 

Ďalej by Komisia mala uskutočniť analýzu vplyvu týkajúcu sa dôsledkov, najmä 
rozpočtových, zavedenia postupov uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, s cieľom 
vyhodnotiť vhodnosť, účinnosť, trvácnosť a užitočnosť vyjadrenú v pomere náklady/pridaná 
hodnota, ako je pravidlom pre všetky ostatné európske politiky, ako ju požiadal Európsky 
parlament; Táto analýza by sa mala prelínať so štatistikami Eurobarometra, aby sa zistila 
skutočná potreba, a teda správnosť investícií z verejného rozpočtu do týchto politík. Táto 
štúdia by tiež mala preukázať, či je zaradenie rodového hľadiska skutočne vedie občanov k 
vyváženému rozhodnutiu a za akú cenu pre spoločnosť. 

Na záver by sme mohli konštatovať, že uznanie z hľadiska hospodárskeho číselného 
vyjadrenia zapojenia žien a mužov do opatrení zameraných na zastavenie kriminality 
mladistvých prostredníctvom rozvoja ľudských a sociálnych schopností budúcich generácií 
ako skutočného vkladu v prospech spoločného blaha vo vnútroštátnych štatistikách HDP je 
nevyhnutné na potvrdenie pridanej hodnoty tejto činnosti. V prípade chýbajúceho dôkazu 
o pridanej hodnote z hľadiska hospodárskeho číselného vyjadrenia však toto zapojenie nie je 
valorizované a politiky rovnosti príležitostí pre ženy a mužov to nezohľadňujú. Túto 
štrukturálnu nespravodlivosť treba potlačiť.


