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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2010
(2010/2138(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 správu Komisie z 18. decembra 2009 o rovnosti žien a mužov – 2010 
(KOM(2009)0694),

– so zreteľom na výročné správy Komisie o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2000, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 (t. j. KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049 a KOM(2008)0010),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)1,

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

– 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 oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 nazvané Stratégia rovnosti žien 
a mužov – 2010 – 2015 (KOM(2010)0491),

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
z roku 1979,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala 
23. a 24. marca 2006,

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

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

                                               
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Ú. v. EÚ C 301E, 13.12.2007, s. 56.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o rovnosti medzi ženami a mužmi –
20081,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 obsahujúce odporúčania 
pre Komisiu, týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/0000),

A. keďže rovnosť žien a mužov je jedným zo základných princípov Európskej únie, ktorý 
uznáva Zmluva o Európskej únii a Charta základných práv, a keďže medzi ženami a 
mužmi sa stále vyskytujú mnohé nerovnosti,

B. keďže Európska únia nezostala ušetrená od hospodárskej a finančnej krízy, ktorá mala 
ničivý vplyv na zamestnanosť žien rovnako ako mužov a z dlhodobého hľadiska by sa 
mohla vážnejšie dotknúť žien,

C. keďže štatistické údaje diferencované podľa pohlaví sú nevyhnutné na porovnanie vplyvu 
krízy na ženy a na mužov; keďže Európsky inštitút pre rodovú rovnosť má v tejto oblasti 
významné kapacity,

D. keďže miera nezamestnanosti žien je často podhodnotená, pretože sa do nej nezapočítava 
miera neaktívnych žien (dve tretiny zo 63 miliónov neaktívnych osôb vo veku od 25 do 64 
rokov) ani miera nezamestnanosti pri čiastočnom úväzku, pričom obe tieto miery sú 
vysoké,

E. keďže ženy sú na trhu práce znevýhodnené, pretože sa stáva, že pracujú na čiastočný 
pracovný úväzok a sú nútené uzatvárať zmluvy na dobu určitú alebo ich plat je 
v porovnaní s mužmi nižší; keďže v dôsledku tohto znevýhodnenia sú ženy ohrozené 
chudobou viac ako muži,

F. keďže mzdové rozdiely pretrvávajú a aj napriek uskutočneným snahám a dosiahnutému 
pokroku sa v Európskej únii stále pohybujú priemerne vo výške 18 % a v niektorých 
krajinách dokonca presahujú 25 %,

G. keďže materstvo by nemalo byť prekážkou v profesionálnom raste žien a keďže štatistiky 
jasne poukazujú na to, že ženy s deťmi venujú práci menej času ako bezdetné ženy, na 
rozdiel od otcov rodín, ktorí pracujú viac ako bezdetní muži,

H. keďže Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo v marci 2002 v Barcelone, 
vyzvala členské štáty, aby do roku 2010 zriadili zariadenia starostlivosti o deti pre 
najmenej 90 % detí vo veku od troch rokov do veku začiatku povinnej školskej dochádzky 
a pre najmenej 33 % detí vo veku do troch rokov, keďže počet týchto zariadení je však vo 
viacerých krajinách stále nepostačujúci,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 295E, 4.12.2009, s. 35.
2 Ú. v. EÚ C 16E, 22.1.2010, s. 21.
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I. keďže existuje súvis medzi mierou zamestnanosti žien a ich rodinnými povinnosťami; 
keďže viac ako 20 miliónov Európanov (z nich dve tretiny tvoria ženy) sa stará o dospelé 
osoby odkázané na starostlivosť, čo im zabraňuje vykonávať profesionálnu činnosť 
na plný pracovný úväzok; keďže hrozí, že tento jav sa so starnutím obyvateľstva ešte 
zhorší,

J. keďže je nevyhnutné bojovať proti stereotypom, ktoré deti vedú k orientácii na odvetvia 
tradične považované za ženské alebo mužské, a keďže je dôležité zabezpečiť 
diverzifikáciu výberu povolania,

K. keďže príliš málo dievčat sa rozhodne pre vedecké špecializácie, čo vedie k výraznej 
odvetvovej segregácii,

L. keďže vo všeobecnosti je počet absolventiek vysokých škôl vyšší ako počet absolventov 
(58,9 % udelených vysokoškolských diplomov), pričom sú však v zodpovedných 
funkciách v podnikoch, vo verejnej správe a v politických orgánoch zastúpené menej,

M. keďže európska sieť žien, ktoré zaujímajú zodpovedné funkcie v hospodárstve a politike, 
vytvorená v júni 2008 môže prispieť k rovnomernejšiemu zastúpeniu žien a mužov 
v zodpovedných funkciách,

N. keďže na dosiahnutie úspechu v oblasti rovnosti žien a mužov v našich spoločnostiach je 
potrebné lepšie zastúpenie žien v politike tak na európskej, ako aj vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni; keďže v niektorých členských štátoch je podiel žien 
v národnom parlamente nižší ako 15 %,

O. keďže ženy sú chudobou ohrozené viac ako muži v dôsledku prerušenia profesionálnej 
činnosti, nižších platov a dôchodkov; keďže v rámci Európskeho roka boja proti chudobe 
sa dostatočne nezaoberáme základnými príčinami chudoby,

P. keďže rok 2011 bude venovaný dobrovoľníckej práci a keďže treba zdôrazniť pozitívnu 
úlohu, ktorú by mohlo zohrávať presadzovanie zásady rovnosti žien a mužov 
v programoch dobrovoľníckej práce,

Q. keďže príslušníčky menšín, predovšetkým rómske ženy, sa pravidelne stávajú obeťami 
diskriminácie a riziko vylúčenia je v ich prípade obzvlášť vysoké,

R. keďže násilie na ženách je porušením ich základných práv a prekážkou rovnosti; keďže 
20 až 25 % európskych žien je v priebehu svojho života vystavených fyzickému násiliu; 
keďže psychické násilie má rovnako zničujúce následky ako fyzické násilie,

1. pripomína, že kríza najprv zasiahla odvetvia, ktoré boli vo väčšine zastúpené mužmi, 
napr. stavebníctvo a priemysel, pričom sa však rozšírila na ďalšie odvetvia, v ktorých je 
zastúpenie žien a mužov rovnomernejšie, čím sa miera nezamestnanosti žien zvýšila;

2. žiada, aby sa kvantifikoval a zmeral vplyv krízy na ženy, a to vypracovaním presných 
štatistík, ktorých ukazovatele diferencované podľa pohlaví budú pravidelne aktualizované 
a prehodnocované; dodáva, že tieto štatistiky by mali umožniť lepšie zameranie sa na 
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konjunkturálne, ako aj štrukturálne problémy s cieľom uľahčiť východisko z krízy 
a podporiť šírenie osvedčených postupov;

3. pripomína, že nerovnosti medzi ženami a mužmi pretrvávajú aj napriek rastúcej účasti 
žien na trhu práce; zdôrazňuje, že hospodárska a finančná kríza sa musí vnímať ako 
príležitosť navrhnúť nové a inovačné riešenia v oblasti miery zamestnanosti, výšky 
odmeňovania, pracovného času a obsadzovania zodpovedných funkcií;

4. pripomína, že pri vypracúvaní politík zamestnanosti treba vziať do úvahy nové odvetvia, 
ktoré majú vysoký potenciál tvorby pracovných miest, ako sú ekológia, životné prostredie 
a nové technológie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že významnú úlohu v týchto odvetviach 
zohrávajú zohrávať ženy; vyzýva členské štáty, aby podporovali dievčatá v zameriavaní sa 
na tieto druhy odvetví; nabáda Európsku komisiu, aby zabezpečila trvalú komunikáciu 
o týchto nových perspektívach;

5. pripomína, že pri oživení hospodárstva môžu ústrednú úlohu zohrávať podniky sociálneho 
hospodárstva (nadácie, vzájomné spolky, družstvá) a že ich zamestnancami sú vo väčšine 
prípadov ženy; vyzýva členské štáty, aby tento druh činnosti náležite zohľadnili pri 
vypracúvaní politík na oživenie hospodárstva;

6. trvá na tom, že boj proti mzdovým rozdielom je prioritou; vyjadruje v tejto súvislosti 
poľutovanie nad tým, že Európska komisia dostatočne neobnovila diskusiu na európskej 
úrovni, najmä prostredníctvom revízie súčasných právnych predpisov o uplatňovaní 
zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov, ako to Európsky parlament žiadal vo svojom 
uznesení z 18. novembra 2009;

7. vyzýva Radu a Komisiu, aby v rámci stratégie Európa 2020 posilnili rešpektovanie 
rovnosti žien a mužov a aby zabezpečili jej skutočné uplatňovanie v jednotlivých 
oblastiach stratégie;

8. požaduje, aby sa na európskej úrovni vzhľadom na pretrvávajúce nerovnosti medzi mužmi 
a ženami otvorila diskusia zameraná na boj proti stereotypom spojeným s úlohou mužov 
a žien;

9. žiada, aby sa vypracovali konkrétne návrhy v záujme zosúladenia pracovného 
a súkromného života, najmä v oblasti pomoci osobám odkázaným na starostlivosť 
a v oblasti starostlivosti o deti;

10. žiada Európsku komisiu, aby dohliadala na správnu transpozíciu jednotlivých európskych 
právnych predpisov týkajúcich sa zosúladenia pracovného a súkromného života 
v členských štátoch;

11. vyzýva členské štáty, aby zaviedli a/alebo posilnili zariadenia starostlivosti o deti, ako sú 
detské jasle alebo materské školy, tak aby boli cenovo dostupné, kvalitné a prístupné pre 
čo najväčší počet detí; domnieva sa, že tieto zariadenia sú pre rodičov nezanedbateľnou 
podporou a mali by im uľahčiť prístup na trh práce;

12. trvá na tom, že pri vštepovaní pojmu rovnosť žien a mužov zohráva ústrednú úlohu 
výchova detí od ich najnižšieho veku; vyzýva členské štáty, aby zavádzali informačné 
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programy a programy na zvyšovanie povedomia počas celej školskej dochádzky detí 
s cieľom podporiť hodnoty Charty základných práv Európskej únie, najmä jej článku 23;

13. zdôrazňuje potrebu ponechať mladým ľuďom slobodu výberu povolania; pripomína 
v tejto súvislosti význam toho, aby učitelia neviedli svojich žiakov automaticky k výberu 
povolania podľa rodových stereotypov;

14. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa dievčatá 
automaticky zameriavali na odvetvia a povolania tradične považované za ženské;

15. víta úsilie vynaložené na európskej úrovni, ktoré sa zameriava na zvýšenie zastúpenia žien 
v politickej sfére; nabáda v tejto súvislosti na účasť žien vo všetkých európskych 
inštitúciách, najmä na zodpovedných funkciách; zdôrazňuje však, že na vnútroštátnej, 
regionálnej a komunálnej úrovni sa musí vyvíjať ďalšie úsilie;

16. pripomína, že len v prípade 3 % veľkých podnikov stojí na čele ich hlavného 
rozhodovacieho orgánu žena; vyzýva členské štáty, aby prijali účinné opatrenia, ktoré 
zabezpečia lepšie zastúpenie žien vo veľkých spoločnostiach kótovaných na burze 
a v správnych radách podnikov všeobecne;

17. vyzýva členské štáty, aby identifikovali podniky, ktoré podporujú rovnosť žien a mužov a 
zosúladenie pracovného a súkromného života, a aby v širokom rozsahu šírili najlepšie 
postupy, najmä prostredníctvom obchodných a priemyselných komôr;

18. podporuje pravidelnú výmenu informácií a skúseností medzi subjektmi v oblasti 
presadzovania rovnosti žien a mužov s cieľom podporiť uplatňovanie osvedčených 
postupov na všetkých úrovniach, a to na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, ako aj v súkromnej a vo verejnej sfére;

19. vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby osobitnú pozornosť venovali zraniteľným 
skupinám žien, a to ženám so zdravotným postihnutím, starším ženám, migrantkám 
a príslušníčkam menšín, pretože ide o osobitné skupiny, v prípade ktorých je potrebné 
uplatňovať opatrenia prispôsobené ich podmienkam; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
kontinuitu tak, aby európsky rok 2011 venovaný dobrovoľníckej práci podporoval aj 
presadzovanie rovnosti žien a mužov;

20. pripomína, že zdravotne postihnuté ženy sú často diskriminované v oblastiach sociálneho, 
kultúrneho, politického a profesionálneho života; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
predložili konkrétne návrhy na zlepšenie ich situácie;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby mimoriadnu pozornosť pri realizácii európskej 
stratégie pre začleňovanie Rómov venovali rómskym ženám;

22. zasadzuje sa za prístup žien a mužov k informáciám o starostlivosti o reprodukčné zdravie 
a právo žien na prístup k službám v tejto oblasti;

23. pripomína, že násilie voči ženám je závažnou prekážkou presadzovania rovnosti žien 
a mužov; vyzýva Komisiu, aby začala s prípravou návrhu komplexnej smernice 
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o predchádzaní všetkým formám násilia voči ženám a boji proti nemu, či už ide o fyzické, 
sexuálne alebo psychické násilie, najmä proti obchodovaniu so ženami;

24. vyjadruje potešenie nad úsilím vynaloženým na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnych 
úrovniach s cieľom bojovať proti násiliu voči ženám, pritom však zdôrazňuje, že tento jav 
zostáva vážnym, stále nevyriešeným problémom; víta obnovenie diskusie o tomto druhu 
násilia, najmä prostredníctvom vytvorenia európskeho ochranného príkazu; vyzýva 
nasledujúce predsedníctva Únie, aby pokračovali touto cestou;

25. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili lepšiu odbornú prípravu pracovníkov polície, 
súdnictva a sociálnych služieb, ako aj štruktúry, v rámci ktorých bude možné riešiť všetky 
prípady násilia voči ženám vrátane závažných a zriedkavých prípadov, ako je obliatie 
kyselinou;

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

Finančná, hospodárska a sociálna kríza, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, má katastrofálne 
následky na mieru nezamestnanosti, životné podmienky našich občanov a celú spoločnosť 
vo všeobecnosti. Ženy táto kríza zasiahla závažným spôsobom: platí to vo všeobecnosti 
pokiaľ ide o ich pracovné podmienky, prístup k zamestnaniu a postavenie v spoločnosti, 
a najmä pokiaľ ide o rovnosť žien a mužov. Európska komisia sa vo svojej výročnej správe za 
rok 2010 oprávnene zamerala na úlohy, ktoré nás v oblasti rovnosti žien a mužov čakajú po 
skončení krízy.

Spravodajkyňa vo svojej správe chcela zdôrazniť, že je nevyhnutné zamerať sa na skutočné
následky krízy na ženy. Prvý z následkov sa týka zamestnanosti žien. Ženy boli krízou 
zasiahnuté v priemere neskôr ako muži, pretože vo väčšej miere pracujú v odvetviach, ktoré 
vplyvu krízy odolávali dlhšie (zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálna pomoc atď.). Hrozí však, 
že kríza sa týchto odvetví dotkne s trvalejšími dôsledkami, čo by v prípade žien mohlo 
v porovnaní s mužmi viesť k dlhodobému zneisteniu ich situácie. Či už ide o výšku príjmov, 
pracovné podmienky alebo prijímanie do práce či dokonca prístup k zamestnaniu, boli ženy 
vážne zasiahnuté a hrozí, že ich situácia sa ešte zhorší, ak sa okamžite neprijmú konkrétne 
opatrenia. Ženy, ktoré pracujú v zamestnaniach na čiastočný pracovný úväzok, majú zmluvy 
na dobu určitú a dostávajú často nedostatočný plat, sú na trhu práce vo veľkej miere 
znevýhodnené. Rovnosť žien a mužov, pokiaľ ide o zamestnanie, už nesmie byť niečo, 
k čomu sa približujeme, ale musí sa stať skutočnosťou. Z tohto dôvodu sa zdá dôležité, aby 
vlády členských štátov a Európska komisia dohliadali na to, aby politiky zamerané na rovnosť 
žien a mužov boli zachované a aby nedochádzalo k zníženiu rozpočtov, ktoré sú na ne 
vyčlenené.
Krízu však nesmieme chápať len negatívne. Musíme ju vnímať ako príležitosť, aby si vládni 
činitelia položili správne otázky a pozreli sa tak na svoje politiky z nového uhla pohľadu. 
Kríza by nám mala umožniť prehodnotiť úlohu mužov a žien v našich spoločnostiach, čo si 
vyžaduje úplné začlenenie otázky rovnosti žien a mužov do všetkých politík. Tento ideál 
rovnosti by sa mal dosiahnuť prostredníctvom konkrétnych a trvalých opatrení, a to najmä 
v oblasti vzdelávania. Deti musia byť od skorého veku zoznamované so zásadou rovnosti 
pohlaví, aby sa predišlo pretrvávaniu rodových stereotypov. Či už prostredníctvom 
nepretržitých informácií, kampaní na zvýšenie povedomia alebo zamerania chlapcov a dievčat 
na povolania, ktoré nie sú tradične vyhradené mužom alebo ženám, vzdelávanie a odborná 
príprava mladých je základom rovnosti.

Spravodajkyňa takisto chcela zdôrazniť významnú úlohu, ktorú ženy zohrávajú v prostredí, 
kde sa prijímajú rozhodnutia, tradične vyhradenom pre mužov. Či už ide o správne rady 
veľkých spoločností kótovaných na burze alebo zastúpenie v politike, ženy musia mať 
možnosť zaujať miesta zodpovedajúce ich schopnostiam. Aj napriek tomu, že počet 
absolventiek vysokých škôl býva vyšší ako počet absolventov, nemajú ženy vždy prístup 
k zodpovedným pozíciám, v dôsledku čoho vzniká nesúlad medzi ich úrovňou vzdelania 
a postavením.

Na druhej strane je dôležité spomenúť rozmer postavenia žien a mužov v rámci boja proti 
chudobe. Keďže rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe, osobitnú pozornosť treba 
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venovať najzraniteľnejším ženám. Ak ich zraniteľnosť vyplýva zo zdravotného postihnutia, 
postavenia migranta alebo príslušnosti k menšine, mali by sa prijať konkrétne opatrenia, ktoré 
zabránia, aby uviazli v neistých situáciách, a podporia ich sociálne začlenenie. Spravodajkyňa 
v tejto súvislosti pripomína, že Európska komisia by mala v rámci európskej stratégie 
začleňovania Rómov venovať významnú časť začleňovaniu rómskych žien.

Presadzovanie rovnosti znamená aj boj proti násiliu voči ženám. Na tomto mieste treba 
poznamenať, že fyzické, psychické alebo sexuálne násilie, sa musí bez ohľadu na jeho 
závažnosť odsúdiť a musí sa proti nemu bojovať. Boj proti násiliu založenému na rodovej 
príslušnosti znamená, že sa budú realizovať kampane na zvýšenie povedomia a deti a mládež 
sa budú vzdelávať, pokiaľ ide nebezpečenstvá, ktoré sú s týmto násilím spojené. Odsúdiť 
násilie založené na rodovej príslušnosti spočíva v právnom vymedzení násilných činov 
podmienených rodovou príslušnosťou a stanoviť za tieto činy zodpovedajúce sankcie. Jedným 
z násilných činov je napríklad obliatie kyselinou, ku ktorému, žiaľ, v niektorých členských 
štátoch stále dochádza. V našich spoločnostiach stále pretrváva tabu súvisiace s určitými 
druhmi násilia voči ženám. O takýchto druhoch násilia nie je k dispozícii dostatok informácií, 
v dôsledku čoho sa bagatelizujú ich značné fyzické a psychické následky.


