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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o podobe chudoby žien v Európskej únii
(2010/2162(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 8, 151, 153 a 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej ustanovenia 
o sociálnych právach a o rovnosti medzi mužmi a ženami, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN z roku 1966 o hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych právach, 

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

– so zreteľom na vyhlásenie a akčnú platformu, ktoré prijala Štvrtá svetová konferencia 
o ženách 15. septembra 1995 v Pekingu,

– so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia stanovené OSN v roku 2000, najmä na prvý cieľ 
(zníženie extrémnej chudoby a hladu) a tretí cieľ (podpora rodovej rovnosti), 

– so zreteľom na rezolúciu 1558 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 2007 
o feminizácii chudoby,

– 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 rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES z 22. októbra 
2008 o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) 2, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 
2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti 
zamestnanosti a sociálneho začleňovania3,

– so zreteľom na navrhované závery Rady z 30. októbra 2007 o preskúmaní vykonávania 
Pekingskej akčnej platformy členskými štátmi a inštitúciami EÚ – ukazovatele vo vzťahu 
k problematike žien a chudoby (13947/07),

                                               
1 Ú. v. EÚ L204, 26.7.2006. s. 23.
2 Ú. v. EÚ L 298, 7.11.2008, s. 20.
3 Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1.
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– so zreteľom na správu Komisie z 3. októbra 2008 o realizácii barcelonských cieľov 
týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku (KOM(2008)0638),

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

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie, ktorý je pripojený k správe Komisie 
o rovnosti žien a mužov (SEC(2009)1706),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii rovnosti žien a mužov 2010-2015 
(KOM(2010)0491),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie, ktorý je pripojený k správe Komisie 
o stratégii rovnosti žien a mužov 2010-2015 (SEC(2009)1079) a (SEC(2010)1080),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020), 

– so zreteľom na správu nadácie Eurofound z 24. marca 2010 o druhom európskom 
prieskume kvality života: rodinný život a práca,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o ženách a chudobe v Európskej únii1,

– 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 svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených 
z trhu práce3,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o rodových aspektoch hospodárskeho 
poklesu a finančnej krízy5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o hodnotení výsledkov plánu 
uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a o odporúčaniach do 
budúcnosti6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o úlohe žien v starnúcej 
spoločnosti7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 19. októbra 2010 o otázke žien na neistých pracovných 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 130.
2 Ú. v. EÚ C 16E, 22.1.2010, s. 21.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0371.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0021.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0231.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0232.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0306.
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miestach1,

– 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 (A7-0000/2010),

A. keďže v súlade s rozhodnutím 1098/2008/ES uvedeným vyššie by sa mali v činnostiach 
v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu brať do úvahy rôzne 
riziká a rozmery chudoby a sociálneho vylúčenia žien a mužov; keďže 79 miliónov 
Európanov žije pod hranicou chudoby a 17 % všetkých žien v 27 krajinách EÚ je 
zaradených medzi obyvateľov žijúcich v chudobe,

B. keďže Európska únia čelí silnej hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze, ktorá 
ovplyvňuje ženy na trhu práce a ich osobný život, a to predovšetkým ženy ohrozené 
chudobou,

C. keďže boj proti chudobe je jedným z piatich merateľných cieľov Komisie navrhnutých v 
rámci stratégie EÚ 2020; keďže integrované usmernenie č. 10 stratégie Európa 2020 
(Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe) by podporilo prijímanie 
vnútroštátnych opatrení na ochranu žien pred hrozbou sociálneho vylúčenia a zároveň 
zabezpečilo istotu príjmu pre neúplné rodiny alebo pre staršie ženy,

D. keďže nezamestnanosť žien predstavuje v priemere 59,1 %; keďže od roku 2000 zostáva 
priemerný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien naďalej značný (14 % – 17,4 %) a keďže 
rodovo segregovaný trh práce má priame dôsledky pre ženy, 

F. keďže existujú významné vekové a rodové rozdiely, čo sa týka času stráveného pri 
neplatenej práci a každodennej starostlivosti o rodinu a domácnosť; keďže najväčšiu časť 
neplatenej práce vykonávajú ženy;

G. keďže pre rovnocennú účasť žien a mužov na trhu práce ako prostriedku na prevenciu a 
znižovanie chudoby je dôležitý prístup k podporným službám, ako sú zariadenia 
starostlivosti o deti, starých ľudí a ostatných nezaopatrených rodinných príslušníkov,

H. keďže ženy, najmä na vidieku, sú súčasťou tieňovej ekonomiky bez registrácie na 
oficiálnom trhu práce, alebo len s krátkodobými pracovnými zmluvami, čo vytvára 
špecifické problémy týkajúce sa sociálnych práv žien vrátane práv počas tehotenstva, 
materskej dovolenky a obdobia dojčenia, nadobúdania dôchodkových práv a prístupu 
k sociálnemu zabezpečeniu,

I. keďže násilie založené na rodovej príslušnosti predstavuje tiež veľkú prekážku rodovej 
rovnosti a je úzko späté s hrozbou chudoby; keďže obchodovanie s ľuďmi je modernou 
formou otroctva, ktorá vo veľkej miere postihuje ženy a dievčatá a predstavuje významný 
faktor prispievajúci k chudobe,

J. keďže u niektorých skupín žien, ktoré sú často konfrontované s dvojnásobnou 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0365.
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diskrimináciou, ako sú ženy so zdravotným postihnutím, ženy s nezaopatrenými deťmi, 
staršie ženy, prisťahovalkyne a ženy z etnických menšín, najmä Rómky, prispievajú ich 
životné okolnosti k zvýšenému ohrozeniu chudobou a sociálnym vylúčením,

Feminizácia chudoby

1. domnieva sa, že prevencia a znižovanie chudoby žien je významnou súčasťou základnej 
zásady sociálnej solidarity, ku ktorej sa Európska únia zaviazala;

2. berie na vedomie oznámenie Komisie o stratégii rovnosti žien a mužov 2010 – 2015; 
žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali osobitnú rodovú perspektívu ako 
kľúčový prvok všetkých spoločných politík a národných programov na odstraňovanie 
chudoby a boj proti sociálnemu vylúčeniu; 

3. víta iniciatívu Komisie o európskej platforme proti chudobe; žiada Komisiu a členské 
štáty, aby v tejto platforme presadzovali rodové hľadisko;

4. žiada členské štáty, aby vo svojich plánoch hospodárskej obnovy po recesii zohľadňovali 
rodové hľadisko; 

5. nabáda Komisiu a členské štáty, aby používali ukazovatele vo vzťahu k problematike žien 
a chudoby vytvorené v súvislosti s Pekinskou akčnou platformou1 ako nástroj na 
monitorovanie dopadu širšej sociálnej, hospodárskej a zamestnaneckej politiky na 
znižovanie chudoby;

6. vyzdvihuje potrebu na základe rozsiahlych konzultácii s Európskym parlamentom 
odsúhlasiť a prijať európsku chartu práv žien s cieľom zlepšiť práva žien a ich možnosti 
a tiež podporiť mechanizmy na dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých aspektoch 
spoločenského, hospodárskeho a politického života; 

Boj proti chudobe žien prostredníctvom pracovnej politiky a sociálnej ochrany

7. žiada členské štáty o osobitné programy na podporu aktívneho začleňovania alebo 
reintegrácie žien na pracovný trh, ako aj o špecifické odborné vzdelávanie zamerané na 
schopnosti a zručnosti požadované v stratégii EÚ 2020, ktorá kladie dôraz na ekologické 
pracovné miesta podporujúce nové, trvalo udržateľné hospodárstvo;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci stratégie EÚ 2020 prijali potrebné opatrenia 
na obmedzenie rodovej nerovnosti v zamestnaní; dôrazne nabáda k stanoveniu cieľa znížiť 
rozdiely v odmeňovaní žien a mužov o 1 % ročne, aby sa do roku 2020 dosiahol cieľ 
zníženia týchto rozdielov o 10 %;

9. žiada Komisiu, aby navrhla rámcovú smernicu, ktorá by určila zásadu primeraného 
minimálneho príjmu v Európskej únii ako spôsob boja proti chudobe a jej znižovania, 
zohľadňujúc pritom vnútroštátne zákony a postupy, ako aj rodové hľadisko; 

                                               
1Závery Rady z 30. októbra 2007 uvedené vyššie.
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10. vyzýva členské štáty, aby zvážili udelenie individualizovaných práv v dôchodkových 
systémoch a systémoch sociálneho zabezpečenia ako nástroj boja proti hrozbe chudoby;

Zosúladenie rodinného a pracovného života u žien, ktoré žijú v chudobe, alebo ktoré sú 
vystavené jej riziku 

11. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné kroky na  podporu 
zosúladenia pracovného a rodinného života tak, aby sa ženám žijúcim v hrozbe chudoby 
umožnilo rozvíjať profesionálnu dráhu, a to zabezpečením dostupnosti pružných 
pracovných podmienok alebo práce na plný úväzok; 

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že do splnenia barcelonských záväzkov z roku 2002, ktoré 
boli zamerané na starostlivosť o deti a ktorými sa stanovili ciele do roku 2020, je ešte 
veľmi ďaleko; žiada Radu a členské štáty, aby sa vrátili k problematike uvedených cieľov 
týkajúcich sa zariadení detskej starostlivosti; 

Boj proti chudobe u starších žien

13. zdôrazňuje, že riziko upadnutia do chudoby je väčšie v prípade žien než mužov, najmä vo 
vyššom veku, pretože systémy sociálneho zabezpečenia sa často zakladajú na zásade 
nepretržitého odmeňovaného zamestnania; poukazuje na to, že v niektorých prípadoch 
ženy nespĺňajú túto požiadavku z dôvodu prerušení pracovnej činnosti, a tiež na to, že 
bývajú znevýhodnené z dôvodu diskriminácii na trhu prácu, a to najmä pre rozdiely 
v odmeňovaní, materskú dovolenku a prácu na čiastočný úväzok; 

14. žiada členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie spravodlivého prístupu žien 
k systémom sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, a aby zabezpečili dôsledné 
uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi aj ženami v systémoch 
dôchodkového zabezpečenia; 

Vplyv násilia založeného na rodovej príslušnosti na riziko chudoby 

15. zdôrazňuje, že násilie voči ženám je naďalej rozsiahlym problémom na úrovni EÚ a má 
narastajúci vplyv na riziko chudoby, keďže priamo vplýva na zdravie žien a ich schopnosť 
vstúpiť na trh práce; opätovne žiada Komisiu, aby vyhlásila európsky rok boja proti 
násiliu na ženách;

16. žiada členské štáty, aby poskytli primerané finančné prostriedky na podporu a ochranu 
obetí násilia a ich ochranu ako spôsob prevencie a znižovania chudoby; 

Sociálny dialóg a občianska spoločnosť v boji proti chudobe žien 

17. zdôrazňuje význam štruktúrovaného sociálneho dialógu v boji proti chudobe žien; 

18. žiada Komisiu, aby zvýšila finančné dotácie, ktoré môžu využiť organizácie občianskej 
spoločnosti na boj proti chudobe žien a potláčanie jej účinkov; 

Zabezpečenie finančných prostriedkov ako spôsob boja proti chudobe

19. vyzdvihuje význam štrukturálnych fondov, najmä Európskeho sociálneho fondu, ako 
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kľúčového nástroja na pomoc členským štátom v boji proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu; žiada členské štáty o intenzívnejšie spolufinancovanie opatrení na podporu 
takých služieb, ako sú zariadenia starostlivosti o deti, starých ľudí a nezaopatrené osoby;

20. víta úsilie, ktoré vyvíja Komisia prostredníctvom programu Progress a žiada, aby sa 
prostredníctvom tohto programu financovali konkrétne opatrenia na zvyšovanie 
povedomia a podporu diskusie o rozmeroch chudoby, ktorá postihuje ženy v EÚ;

21. víta vytvorenie európskeho nástroja mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti 
a sociálneho začleňovania; žiada, aby sa v jeho rámci prijali konkrétne opatrenia zamerané 
na zabezpečenie lepšieho prístupu k mikrofinancovaniu a jeho dostupnosti tým ženám, 
ktoré majú problémy vstúpiť na trh práce alebo ktoré sa chcú osamostatniť, prípadne 
založiť vlastný mikropodnik;

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

Hoci chudoba žien je dlhotrvajúcim javom, spoločnosť sa touto otázkou začala systematicky 
zaoberať len nedávno. Súčasná hospodárska, finančná a spoločenská kríza, ktorá postihla 
Európsku úniu a zvyšok sveta, zanecháva množstvo negatívnych účinkov, ktoré priamo 
ovplyvňujú životné a pracovné podmienky žien a ich miesto v spoločnosti ako také. Tieto 
súvislosti preto posunuli v rebríčku dôležitosti činností Európskeho parlamentu na samý vrch 
potrebu rodového prístupu k chudobe, konkrétne prostredníctvom správy o podobe chudoby 
žien. 

Na celosvetovej úrovni sú ženy v porovnaní s mužmi chudobné. Platí to tiež v každom 
členskom štáte, hoci v každej krajine nájdeme špecifické odlišnosti. Takmer 17 % európskych 
žien žije podľa štatistík v chudobných podmienkach. Ak zvážime ukazovatele vo vzťahu 
k trhu práce a sociálnej ochrane, majú štrukturálne príčiny chudoby na ženy neúmerný vplyv. 
Zároveň možno konštatovať, že podiel žien na rozvoji rodiny, spoločnosti a hospodárstva sa 
bežne nedoceňuje a dostatočne neodmeňuje.

Boj proti chudobe je jedným z piatich merateľných cieľov Komisie navrhnutých v stratégii 
EÚ 2020 a na tieto účely by sa počet Európanov žijúcich pod hranicou chudoby mal znížiť o 
25 %, čím by sa z chudoby vymanilo viac ako 20 miliónov ľudí. V tejto súvislosti je veľmi 
dôležité, aby činnosti v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
brali do úvahy rôzne riziká a rozmery chudoby a sociálneho vylúčenia žien a mužov.

Na získanie spoľahlivých údajov je osobitne dôležité rozvíjať štatistické kapacity v EÚ pre 
túto oblasť. V tejto súvislosti a majúc na pamäti navrhované závery Rady z 30. októbra 2007 
treba dôrazne odporučiť, aby Komisia a členské štáty mali rázne identifikovali, prijali 
a sledovali rodové ukazovatele, pokiaľ ide o odstraňovanie chudoby a podporu sociálneho 
začleňovania. 

Ďalej treba spomenúť niekoľko kľúčových aspektov, ktoré vymedzujú súčasnú „podobu 
chudoby žien” v Európe aj vo svete. Po prvé, chudoba má tri hlavné rozmery: rodový, 
geografický a generačný. Má tiež rôzny vplyv na ženy a mužov – v súlade s ich úlohami 
a záväzkami v spoločnosti, pričom sa berú do úvahy postoje a reakcie orgánov verejnej moci. 

Po druhé, pred prijatím prísnych opatrení je potrebná komplexná analýza, ktorá zohľadňuje aj 
rodové aspekty. Ženy pôvodne neboli natoľko postihnuté hospodárskou krízou (pokiaľ ide o 
nezamestnanosť), keďže odvetvia, v ktorých predstavujú hlavnú pracovnú silu, patria do 
verejných služieb (školstvo, zdravotníctvo atď.). Táto rodová segregácia v zamestnaní však 
znamená, že sa teraz stávajú obeťami reštrukturalizácie verejného sektora a znižovania 
rozpočtových prostriedkov, v dôsledku čoho strácajú zamestnanie a preberajú také úlohy, ako 
je starostlivosť o deti, starých a postihnutých ľudí.

Po tretie, vplyv hospodárskej recesie je výraznejší a škodlivejší v prípade zraniteľných skupín 
obyvateľstva, ktoré čelia viacnásobným znevýhodneniam (mladé alebo staršie ženy, 
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prisťahovalkyne a/alebo príslušníčky etnických menšín, osamelé matky, ženy na vidieku 
a pod.).

Po štvrté, vlády vo všeobecnosti podporujú protikrízové opatrenia zamerané predovšetkým na 
hospodárske odvetvia obsadené prevažne mužmi (stavebníctvo, automobilový priemysel 
atď.), kým ostatné hospodárske odvetvia, ktoré zamestnávajú viac žien, zostávajú 
nepovšimnuté (maloobchod, služby a pod.). 

Z uvedených skutočností vyplýva jasná potreba hľadania rýchlych a účinných riešení. Správa 
o ženskej chudobe sa bude snažiť predložiť časť týchto riešení. Majúc na pamäti hodnoty, na 
ktorých spočíva európsky projekt, by sa malo vychádzať z toho, že prevencia a znižovanie 
chudoby žien, ak už nie jej úplné odstránenie, je dôležitou súčasťou základnej zásady 
sociálnej solidarity. Európska charta práv žien sa zároveň snaží o zlepšenie práv a príležitostí 
pre ženy a podporuje mechanizmy dosiahnutia rodovej rovnosti vo všetkých aspektoch 
sociálneho, hospodárskeho a politického života, a jej dojednanie a prijatie je viac než žiaduce.

Spravodajkyňa sa rozhodla podrobne sa zaoberať otázkou podoby chudoby žien s tým, že 
navrhuje niekoľko oblastí záujmu:

Feminizácia chudoby

Chudoba žien zostáva v štatistikách a systémoch sociálneho zabezpečenia skrytá. Podľa 
výročnej správy Komisie za rok 2010 o rovnosti medzi ženami a mužmi je chudoba jednou 
z oblastí, kde pretrvávajú rodové rozdiely. Ženy sú častejšie vystavené hrozbe chudoby 
a sociálne vylúčenie prežívajú odlišne. Ide predovšetkým o staršie ženy, u ktorých sa v roku 
2008 vypočítalo 22 % riziko chudoby v porovnaní so 16 % u starších mužov, ďalej 
o osamelých rodičov s rizikom chudoby v roku 2008 vo výške 35 % a ostatné kategórie žien, 
ako sú ženy s postihnutím alebo príslušníčky etnických menšín.

Ženy predstavujú štatisticky dve tretiny neaktívneho obyvateľstva (63 miliónov osôb vo veku 
25 až 64 rokov) vrátane pracovníkov zamestnaných nedobrovoľne na čiastočný pracovný 
úväzok, ktorí nie sú zaregistrovaní ako nezamestnaní.

Treba zdôrazniť, že podľa niektorých odhadov môže chudoba žien dosahovať až 36 % v 
porovnaní s 11 % u mužov, pokiaľ berieme do úvahy individuálny príjem, a nie príjem do 
domácnosti. V prípade európskych žien je takisto štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že 
pracujú na čiastočný úväzok, je u nich vyššia pravdepodobnosť, že majú zmluvy uzavreté na 
určitý čas, a často sú súčasťou tieňovej ekonomiky, kde pracovné zmluvy chýbajú úplne. 

Osobitnú pozornosť treba venovať potrebe ďalej pokračovať vo výskumoch a analýzach javu 
feminizácie chudoby, pričom treba o. i. vyhodnotiť dôsledky celosvetovej krízy na európske 
ženy vrátane dôsledkov pre trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu, pôrodnosť, zdravie, 
sociálnu ochranu, dôchodkové systémy, podporné sociálne služby, prístup žien k 
rozhodovacím pozíciám a tak ďalej.



PR\837399SK.doc 11/13 PE452.590v01-00

SK

Boj proti chudobe žien prostredníctvom politiky práce a sociálnej ochrany

Vychádza sa z predpokladu, že integrácia žien na trh práce je v boji proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu kľúčová. Takisto sa predpokladá, že nerovnosti, ktoré naďalej 
pretrvávajú medzi mužmi a ženami, čo sa týka prístupu k vzdelaniu, rodinné povinnosti 
a všeobecnú starostlivosť o rodinu, sú hlavné príčiny vedúce k chudobe žien. 

Riziko ocitnutia sa v chudobe napriek zamestnaniu je vyššie u žien než u mužov napríklad na 
Cypre, v Estónsku, Nemecku alebo Lotyšsku. Riziko chudoby napriek zamestnaniu sa 
pohybuje od 2 % na Malte a 3 % v Českej republike a Dánsku až po 10 % v Lotyšsku a 
Poľsku a 12 % v Grécku. Z toho vyplýva, že v prípade žien je väčšia pravdepodobnosť ako 
v prípade mužov, že budú zamestnané na slabo platených pracovných miestach, na čiastočný 
úväzok, alebo že budú mať zmluvu na krátkodobé zamestnanie, a rovnako väčšia je u nich aj 
pravdepodobnosť, že sa stanú osamelými rodičmi, čím sú osobitne ohrozené chudobou1.

Na úrovni EÚ je dôležité dôrazne nabádať Komisiu, aby navrhla rámcovú smernicu, ktorá by 
určila zásadu primeraného minimálneho príjmu v Európskej únii ako spôsob boja proti 
chudobe a jej znižovania, zohľadňujúc pritom vnútroštátne zákony a postupy, ako aj rodové 
hľadisko. Členské štáty by mali zabezpečiť systémy primeraného minimálneho príjmu, a 
pozdvihnúť tak z chudoby najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, pamätajúc na to, že ženy 
tvoria jednu z najviac postihnutých skupín. 

Udelenie individualizovaných práv v dôchodkových systémoch a systémoch sociálneho 
zabezpečenia ako nástroj boja proti riziku chudoby by predstavovalo významný krok vpred.

Osobitnú pozornosť treba venovať skutočnosti, že pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov majú mimoriadne závažné dôsledky. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov majú 
viacero príčin vrátane stereotypov, ktoré sa začínajú už v ranom veku.

Ďalším problémom, s ktorým sa ženy stretávajú, je takzvaný sklený strop, ktorý im bráni
zastávať manažérske a vedúce funkcie. Neplatené prestávky v práci, počas ktorých sa ženy 
venujú výchove detí, či starostlivosti o starších príbuzných, sa takisto vyskytujú častejšie u 
žien, čo môže byť príčinou ich chudoby v staršom veku. 

Je zrejmé, že bez ohľadu na vekovú skupinu čelia ženy po rozchode s partnerom vyššiemu 
riziku chudoby než muži. Okrem toho sú ženy zo zraniteľnejších skupín obyvateľstva, teda 
ženy s postihnutím, prisťahovalkyne, príslušníčky etnických menšín alebo ženy na vidieku sú 
s chudobou konfrontované častejšie.

Počas hospodárskej krízy zvyčajne prudko stúpa miera nezamestnanosti najmä vo verejnom 
sektore, v ktorom je zastúpenie žien oveľa výraznejšie. Plány obnovy po recesii by mali 
zohľadňovať rodové hľadisko a vychádzať z údajov rozčlenených podľa pohlavia.

V niektorých krajinách EÚ, napríklad v Írsku, sa už znižuje financovanie mimovládnych 
organizácií a orgánov zaoberajúcich sa rovnosťou. Ženy budú mať k dispozícii menej 
inštancií, na ktoré sa môžu obrátiť o pomoc. 

                                               
1 Informácie vychádzajú zo správy nadácie Eurofound Chudobní pracujúci v Európe z 15. apríla 2010.
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V stratégii Európa 2020 by sa malo uplatňovať rodové hľadisko s cieľom zlepšiť rovnocenné 
zastúpenie a účasť na trhu práce, skončiť s uplatňovaním segregačných modelov na trhu práce 
a zároveň zabezpečiť účasť žien na vrcholových pozíciách prostredníctvom osobitných kvót 
na zloženie riadiacich orgánov podnikov a v politike. 

Zosúladenie rodinného a pracovného života u žien, ktoré žijú v chudobe alebo ktoré sú 
vystavené jej riziku 

Podpora zosúladenia pracovného a súkromného života u žien, ktoré si želajú pokračovať vo 
svojej kariére alebo ktoré pracujú na plný úväzok, sa považuje za kľúčový prvok 
obmedzovania dôsledkov chudoby žien alebo znižovania rizík, ktorým sú ženy vystavené.

Vyžadujú sa tiež dodatočné podporné opatrenia, a to najmä pre pracujúce matky, ktoré sú 
osamelými rodičmi, či už vo forme uľahčeného hľadania zamestnania s pružným pracovným 
časom, ktoré by ženám umožnilo plniť svoje náročnejšie rodinné povinnosti, alebo 
zabezpečením vhodných zariadení starostlivosti o deti, starších ľudí a nezaopatrené osoby.

Boj proti chudobe starších žien

Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že riziko upadnutia do chudoby je väčšie u žien než u 
mužov, a to najmä v staršom veku. Miera chudoby u starších žien je vyššia než u starších 
mužov (priemerné riziko chudoby u starších žien je 22 % oproti 16 % u starších mužov), a to 
predovšetkým v členských štátoch, kde sa prevládajúce dôchodkové systémy zakladajú na 
úzkom vzťahu medzi výškou dávok a celoživotnými príjmami a odvodmi. Takéto 
dôchodkové systémy znevýhodňujú tých, ktorí sa starajú o deti alebo nezaopatrených 
príbuzných, pretože musia prerušiť svoju pracovnú činnosť a práca na čiastočný úväzok 
znižuje ich celoživotné príjmy. 

Je preto potrebné zabezpečiť primerané sociálne zabezpečenie ženám, ktoré sa starajú o 
chorých, starších alebo postihnutých príbuzných, ako aj ženám s mimoriadne nízkym 
dôchodkom. 

Vplyv násilia založeného na rodovej príslušnosti na riziko chudoby

Z výskumov a štúdií vyplýva, že ženy, ktoré zažili násilie, sú častejšie ohrozené chudobou, 
lebo násilie zanecháva následky na zdraví a môže viesť k nezamestnanosti. Treba 
podčiarknuť, že v dospelom veku zažíva približne 20 – 25 % žien fyzické násilie a viac než 
10 % sexuálne násilie.

Násilie na ženách je obrovským problémom, ktorý je nutné odstrániť využitím všetkých 
dostupných prostriedkov, a Komisia by v tejto súvislosti mala vyhlásiť európsky rok boja 
proti násiliu na ženách.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať opätovnému zváženiu vzťahu medzi násilím a 
chudobou, pričom je potrebné prostredníctvom užšej súdnej a policajnej spolupráce na úrovni 
EÚ vyvíjať ďalšie úsilie zamerané na odstránenie obchodovania s ľuďmi a sexuálneho 
zneužívania.

Sociálny dialóg a občianska spoločnosť v boji proti chudobe žien 
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Medzi vnútroštátnymi a európskymi správnymi orgánmi by mal vzniknúť skutočný sociálny 
dialóg v záujme výmeny stanovísk a s cieľom prispieť k prekonaniu extrémnej chudoby, 
ktorý by v tejto oblasti poskytol konkrétny príklad najlepšieho postupu na európskej úrovni. 

Zvláštna pozornosť by sa mala venovať práci mimovládnych organizácií, berúc do úvahy aj 
ich finančnú podporu pochádzajúcu zo zdrojov Komisie. 

Zabezpečenie finančných prostriedkov ako spôsob boja proti chudobe

Štrukturálne fondy, predovšetkým Európsky sociálny fond, sú kľúčovým nástrojom pomoci 
členským štátom v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V záujme podpory aktívneho 
začleňovania a reintegrácie žien na trh práce, ako aj špeciálneho odborného vzdelávania by sa 
mali spolufinancovať osobitné programy zamerané na získanie potrebných zručností a 
kvalifikácií pre nové ekologické pracovné miesta. Náležitá pozornosť sa musí venovať aj 
zriaďovaniu podporných služieb, ako sú zariadenia starostlivosti o deti a starších ľudí.


