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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odstraňovaní rodových stereotypov v EÚ
(2012/2116(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, prijaté na Štvrtej svetovej 
konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na uznesenia Európskeho parlamentu 
z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s pekinskou akčnou platformou1, 
z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej 
konferencie o ženách (Peking + 10)2 a z 25. februára 2010 o opatreniach v súvislosti 
s pekinskou akčnou platformou (Peking +15)3,

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

– so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty 
spoločné členským štátom, ako je pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 
solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami,

– so zreteľom na článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý sa týka boja 
proti diskriminácii založenej na pohlaví,

– so zreteľom na závery Rady z 2. decembra 1998, podľa ktorých budú súčasťou 
každoročného posúdenia vykonávania Pekinskej akčnej platformy aj kvantitatívne 
a kvalitatívne ukazovatele a referenčné hodnoty,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov EÚ pre rodovú rovnosť zo 4. februára 2005 
v súvislosti s preskúmaním Pekinskej akčnej platformy po desiatich rokoch, v ktorom 
okrem iného zopakovali, že jednoznačne podporujú úplné a účinné vykonávanie 
Pekinského vyhlásenia a akčnej platformy a zaväzujú sa k nemu,

– so zreteľom na závery Rady z 2. – 3. júna 2005, v ktorých vyzvala členské štáty 
a Komisiu, aby posilnili inštitucionálne mechanizmy na podporu rodovej rovnosti 
a vytvorili rámec na posudzovanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy s cieľom 
vyvinúť ucelenejšie a systematickejšie monitorovanie pokroku,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada 
prijala v marci 20114,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov: 2010 –
2015, ktoré predložila 21. septembra 2010, a sprievodný pracovný dokument útvarov 

                                               
1 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
2 Ú. v. EÚ C 320E, 15.12.2005, s. 247.
3 Ú. v. EÚ C 348E, 21.12.2010, s. 11.
4 Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011.
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Komisie o opatreniach na vykonávanie stratégie,1

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu a reklamy 
na rovnosť medzi ženami a mužmi,2

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2012),

A. keďže podľa článku 8 ZFEÚ sa Únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava 
na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami;

B. keďže stereotypy sú stále príznačné pre všetky vrstvy spoločnosti a všetky vekové skupiny 
a ovplyvňujú naše vnímanie druhých prostredníctvom príliš zjednodušujúcich predstáv 
založených na spoločnosťou vytvorených normách, zvykoch a presvedčeniach, ktoré 
vychádzajú z kultúry a náboženstva a sú nimi živené a ktoré odzrkadľujú existujúce 
mocenské vzťahy; a keďže by sa mali odstrániť všetky priame aj nepriame formy 
diskriminácie založenej na pohlaví, aby sa ženám zaručilo právo na rovnaké 
zaobchádzanie a zabezpečila sa zmena vnímania vychádzajúca z kultúry, podľa ktorej sú 
ženy v mnohých ohľadoch pasívne alebo menejcennejšie bytosti než muži;

Médiá a vzdelávanie

C. keďže diskriminácia založená na pohlaví sa ešte stále často vyskytuje v médiách 
a reklame a napomáha šíreniu rodových stereotypov;

D. keďže deti sa stretávajú s rodovými stereotypmi vo veľmi nízkom veku v televíznych 
seriáloch, televíznych reklamách, študijných materiáloch a vzdelávacích programoch, čo 
ovplyvňuje ich vnímanie spôsobu, ako by sa ženy a muži mali správať;

Trh práce 

E. keďže v roku 2011 zarábali ženy za rovnakú prácu stále o 16,4 % menej ako muži;

F. keďže s ohľadom na zosúladenie pracovného a súkromného života sú ženy 
vo všeobecnosti neúmerne zastúpené na miestach s pružnou pracovnou dobou, čo 
naznačuje, že v súčasnosti stále pretrváva tradičná predstava, že ženy nesú hlavnú 
zodpovednosť za starostlivosť o rodinu, čo ich núti prijímať pozície na čiastočný úväzok 
a obmedzuje ich príležitosti na trhu práce;

G. keďže rodové stereotypy obmedzujú najmä v prípade žien príležitosti na trhu práce 
v osobitných odvetviach, v ktorých dominujú muži, ako je požiarna záchranná služba 
a stavebníctvo;

Hospodárske a politické rozhodovanie 

H. keďže podľa štúdie Komisie z roku 2011 tvorili ženy v Európskej únii v roku 2012 14 % 

                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 Ú. v. EÚ C 292E, 4.12.2009, s. 43.
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členov predstavenstiev najväčších kótovaných spoločností, čím poukázala na existenciu 
takzvaného skleného stropu, ktorý ženám sťažuje získanie vrcholnej riadiacej pozície;

I. keďže napriek určitým zlepšeniam, ku ktorým došlo počas posledných pár rokov, sú ženy 
naďalej málo zastúpené v politickom rozhodovaní, tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj 
na úrovni EÚ; keďže zastúpenie žien v národných vládach a parlamentoch sa zvýšilo 
z 21 % v roku 2004 na 23 % v roku 2009 a zastúpenie žien v Európskom parlamente 
vzrástlo z 30 % v roku 2004 na 35 % v roku 2009;

J. keďže treba odstrániť rodové stereotypy, pretože obmedzujú ambície mladých žien 
a odrádzajú ženy od uchádzania sa o vrcholové riadiace pozície v oblasti finančného, 
hospodárskeho a politického rozhodovania, tak vo verejnej, ako aj v súkromnom sfére;

Činnosť EÚ

1. poznamenáva, že sa nedosiahol žiaden pokrok v plnení záväzkov prijatých ako súčasť 
Pekinskej akčnej platformy, a zdôrazňuje, že sú potrebné nové ukazovatele v oblasti 
rodových stereotypov a analytické správy na úrovni EÚ, pričom vyzýva Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, aby sa touto otázkou zaoberal;

2. konštatuje, že napriek záväzku EÚ k rovnosti medzi mužmi a ženami stále existujú 
medzery v právnych predpisoch ustanovujúcich nediskrimináciu voči ženám a rodovú 
rovnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia, vo vzdelávaní a v médiách; zdôrazňuje, že sú 
potrebné nové právne predpisy v týchto oblastiach, a vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala 
otázku rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach politík; 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili Európsky sociálny fond na boj proti rodovým 
stereotypom v rôznych povolaniach prostredníctvom pozitívnej diskriminácie, 
celoživotného vzdelávania a podporovania dievčat do štúdia odborov, ktoré nie sú 
tradične vnímané ako ženské oblasti;

Vzdelávanie a médiá

4. zdôrazňuje, že na základných a stredných školách, ako aj v inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania treba zaviesť špeciálne kurzy kariérneho poradenstva s cieľom informovať 
mladých ľudí o negatívnych dôsledkoch rodových stereotypov a podporiť ich v štúdiu 
a budovaní kariéry v odbore, ktorý bol v minulosti považovaný za typicky mužskú alebo 
ženskú oblasť; žiada, aby sa poskytla pomoc na každé opatrenie zamerané na znižovanie 
šírenia rodových stereotypov medzi malými deťmi;

5. poukazuje na skutočnosť, že rodové stereotypy v reklamách počas detských televíznych 
programov predstavujú osobitný problém, pretože môžu ovplyvňovať rodovú socializáciu 
a následne pohľad detí na seba samých, ich rodinných príslušníkov a okolitý svet, 
a zdôrazňuje, že je dôležité znižovať vystavenie detí rodovým stereotypom od čo 
najútlejšieho veku;

6. zdôrazňuje, že je potrebné organizovať špeciálne kurzy o rodových stereotypoch 
v médiách pre národné výbory pre normy v oblasti reklamy a samoregulačné orgány 
s cieľom zvýšiť povedomie o negatívnych dôsledkoch rodovo diskriminačných obrázkov 
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v televízii a v marketingových a reklamných kampaniach;

Trh práce

7. upozorňuje na rastúce obavy týkajúce sa negatívneho dosahu rodových stereotypov 
na rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, ktorý predstavuje 16,4 %, a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby brali ohľad na toto znepokojenie pri vytváraní nových politík;

8. zdôrazňuje, že sú potrebné aktivity na zvýšenie povedomia s cieľom informovať 
zamestnávateľov a zamestnancov o prepojení medzi rodovými stereotypmi a rozdieloch 
v odmeňovaní žien a mužov, upovedomiť ďalšie zainteresované strany v spoločnosti 
o skutočnosti, že rodové stereotypy znižujú príležitosti žien na trhu práce, ako aj 
v súkromnom živote, a podporiť transparentnosť vo verejných aj súkromných 
spoločnostiach a organizáciách;

9. vyzýva Komisiu, aby presadzovala uplatňovanie kvót pri povolaniach, ktoré sú tradične 
považované za mužské oblasti, keďže stereotypy vznikajú aj z nedostatočného zastúpenia 
žien na určitých pozíciách; poznamenáva, že ak bude viac žien vykonávať tradične 
mužské povolania, oslabí to rozšírenosť takýchto stereotypov;

10. pripomína Komisii, že rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sú postihnuté najmä staršie 
ženy, pretože tento rozdiel zvyšuje riziko extrémnej a trvalej chudoby u žien po dosiahnutí 
veku odchodu do dôchodku;

11. konštatuje, že pravdepodobnosť chudoby u žien po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku 
sa zvýši v dôsledku nových pravidiel EÚ o dôchodkovom systéme; preto zdôrazňuje, že je 
dôležité nepodporiť žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v bielej knihe, 
ktoré zvyšujú rozdiely v dôchodkoch mužov a žien;

Hospodárske a politické rozhodovanie

12. poukazuje na skutočnosť, že zastúpenie žien v národných vládach predstavovalo 23 % 
v roku 2009, a víta myšlienku zavedenia kvót s cieľom zvýšiť počet žien v národných 
vládach a parlamentoch, ako aj v inštitúciách EÚ;

Iné výzvy

13. vyzýva členské štáty, aby sa zamysleli nad svojimi základnými domnienkami o ženách 
a mužoch na trhu práce, pretože stereotypy môžu zvyšovať segregáciu povolaní a rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov;

14. vyzýva Komisiu a národné vlády členských štátov, aby podporili rozsiahlejší výskum 
rodových stereotypov a zhromaždili ďalšie údaje o rodových stereotypoch vyvinutím 
nových ukazovateľov v oblasti rodových stereotypov;

15. vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby plnili záväzky prijaté v Európskom 
pakte pre rodovú rovnosť;

16. nabáda Európsky inštitút pre rodovú rovnosť a rôzne národné inštitúcie pre rodovú 
rovnosť, aby podporili ďalší výskum hlavných dôvodov rodových stereotypov a vplyvu 
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stereotypov na rodovú rovnosť, a zdôrazňuje dôležitosť výmeny nových nápadov 
a hľadania najlepších postupov s cieľom odstrániť rodové stereotypy v členských štátoch 
a inštitúciách EÚ;

17. pripomína Komisii uznesenie Parlamentu z 3. septembra 2008 o vplyve marketingu 
a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi a vyzýva ju, aby vykonala odporúčania 
predložené v tomto uznesení;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 15. septembra 1995 sa uskutočnila v Pekingu Štvrtá svetová konferencia o ženách, počas 
ktorej boli prijaté Pekinská deklarácia a akčná platforma. Konferencia sa zameriavala 
na „odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia ženám v aktívnej účasti na všetkých 
oblastiach verejného a súkromného života prostredníctvom úplného a rovnocenného zapojenia 
do hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a politického rozhodovania“. Ako východiskový 
dokument pre všetky činnosti v oblasti rodovej rovnosti na medzinárodnej úrovni poukazuje 
na skutočnosť, že rodová rovnosť predstavuje ľudské právo a predpoklad rovnosti, rozvoja 
a mieru. Európska únia každoročne kontroluje pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov, ktoré boli 
stanovené v roku 1995.

Akčná platforma stanovuje program pre týchto dvanásť oblastí: chudoba, vzdelávanie 
a odborná príprava, zdravie, násilie, ozbrojený konflikt, hospodárstvo, moc a rozhodovanie, 
inštitucionálne mechanizmy, ľudské práva, médiá, životné prostredie a dievčatá. S cieľom 
zúžiť túto otázku sa predkladaná správa zameriava na príčiny rodových stereotypov 
v oblastiach vzdelávania, médií, reklamy, trhu práce a rozhodovania.

Európsky parlament prijal od roku 1995 v nadväznosti na túto konferenciu tri uznesenia 
o právach žien. V roku 2000 prijal uznesenie o opatreniach v súvislosti s pekinskou akčnou 
platformou1, v roku 2005 prijal uznesenie o Pekingu + 102 a v roku 2010 prijal uznesenie 
o Pekingu + 153. Komisia okrem toho prijala 3. septembra 2008 uznesenie o vplyve 
marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi4. 

Treba navyše pamätať na to, že rodová rovnosť je základným ľudským právom. Podľa článku 
8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava 
na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.

Viac ako 15 rokov po tejto konferencii sú však rodové stereotypy a rodová nerovnosť stále 
bežnými problémami v dnešnej Európskej únii. Stereotypné vnímanie žien na trhu práce vedie 
k segregácii povolaní a k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov. Výška rozdielu 
v odmeňovaní žien a mužov 16,4 % v roku 2010 poukazuje na vážnosť tohto problému. Ženy 
sú navyše často nedostatočne zastúpené alebo ignorované v médiách alebo znázornené 
v úlohách, ktoré sa tradične považujú za ženské úlohy, čo nabáda k posilňovaniu 
diskriminácie založenej na pohlaví v rôznych oblastiach spoločnosti a v rámci všetkých 
vekových skupín. 

Rozšírenosť negatívnych rodových stereotypov vychádzajúcich z presvedčení a postojov 
spoločnosti ovplyvňuje ženy a obmedzuje ich príležitosti a možnosti v sociálnej, hospodárskej 
a politickej oblasti. S cieľom odstrániť problém nedostatku žien na vyšších pozíciách v oblasti 
hospodárskeho a politického rozhodovania je potrebné vyriešiť pretrvávanie rodových 
stereotypov vo všetkých vrstvách spoločnosti. 

                                               
1 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
2 Ú. v. EÚ C 320E, 15.12.2005, s. 247.
3 Ú. v. EÚ C 348E, 21.12.2010, s. 11.
4 Ú. v. EÚ C 295E, 4.12.2009, s. 43.
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Cieľom tejto správy je preto znížiť rozšírenosť negatívnych rodových stereotypov v EÚ, ktoré 
obmedzujú príležitosti a možnosti mužov, ba ešte viac žien. Odstránenie rodových 
stereotypov v oblasti vzdelávania, médií a reklamy, trhu práce a hospodárskeho a politického 
rozhodovania si vyžaduje nové politiky a právne predpisy EÚ. 
S cieľom zvýšiť účasť žien na trhu práce a hospodárskom a politickom rozhodovaní je nutné 
zaoberať sa týmito otázkami:

 Rodové stereotypy na základných a stredných školách ovplyvňujú vnímanie malých 
detí a mladých ľudí spôsobu, ako by sa mali správať muži a ženy. Mali by sa preto 
zaviesť osobitné vzdelávanie programy a študijné materiály, ktoré by mužov a ženy 
viac nezobrazovali v ich tradičných úlohách – muža ako živiteľa rodiny a ženu ako tú, 
ktorá sa stará o deti;

 V súvislosti s médiami a reklamou treba tiež poznamenať, že u detí a mladých ľudí je 
stále rozšírenejšie pozeranie televízie bez akéhokoľvek dohľadu už vo veľmi mladom 
veku. Negatívne rodové stereotypy môžu mať preto významný dosah na sebavedomie 
a sebaúctu žien, najmä tínedžeriek, čo vedie k obmedzovaniu ich ambícií, možností 
a príležitostí, pokiaľ ide o ich budúce kariérne príležitosti. Vzhľadom na značný vplyv 
médií na vnímanie rodovej rovnosti ľuďmi sú potrebné špeciálne orientačné kurzy 
na zvýšenie povedomia národných výborov pre normy v oblasti reklamy 
a samoregulačných orgánov o negatívnych dôsledkoch diskriminácie založenej 
na pohlaví a stereotypov v médiách.

 Neúmerné zastúpenie žien na pracovných miestach na čiastočný úväzok a rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov jasne poukazujú na to, že rodové stereotypy vedú na trhu 
práce k diskriminácii založenej na pohlaví. Preto sú potrebné kampane na zvýšenie 
povedomia, aby informovali zamestnávateľov, zamestnancov a zainteresované strany 
o prepojení medzi rodovými stereotypmi a rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov 
a prepojení medzi pracovnými miestami na čiastočný úväzok a rizikom nízkych 
dôchodkov po nadobudnutí veku odchodu do dôchodku;

 Podobne existuje výrazná spojitosť medzi rodovými stereotypmi a malou účasťou žien 
na politickom a hospodárskom rozhodovaní, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére, 
vrátane v národných parlamentoch a vládach členských štátov a v inštitúciách EÚ. 
Toto nepoukazuje len na takzvaný sklený strop, ktorému ženy čelia, ale aj 
na skutočnosť, že stereotypy obmedzujú kariérne ambície žien.

Rozdiel v odmeňovaní vo výške 16,4 % nielenže znevýhodňuje ženy na trhu práce, ale má aj 
vážny negatívny dosah na ich dôchodkové práva. Ženy aj muži sú vystavení rodovým 
stereotypom počas celého ich života: od očakávaní, ako by sa mali správať ako chlapci 
a dievčatá na základnej a strednej škole, až po osobitné očakávania neskôr v živote s ohľadom 
na výber kariéry a ich zastúpenie na trhu práce. Nadmerné zastúpenie žien na pozíciách 
s pružnou pracovnou dobou alebo pracovných miestach na čiastočný úväzok poukazuje 
na skutočnosť, že v súčasnosti stále platí tradičná predstava, že matka je zodpovedná 
za starostlivosť o deti, čo jej znižuje príležitosti na trhu práce. Nové plány EÚ 
na zjednodušenie postupov a uvoľnenie obmedzení týkajúcich sa prepúšťania a ukončovania 
pracovných zmlúv ešte viac znevýhodnia ženy a vystavia ich väčšej neistote.
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Negatívne dôsledky rodových stereotypov dosiahnu maximum, keď ženy prídu do veku 
odchodu do dôchodku. Neistota spôsobená pružnou pracovnou dobou v spojení s rozdielmi 
v odmeňovaní žien a mužov zvyšuje riziko žien skončiť v trvalej alebo extrémnej chudobe 
po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku. Nerovnosť medzi mužmi a ženami ako dôsledok 
rodových stereotypov sa kumuluje: čím dlhšie sú ženy vystavené stereotypom, tým im hrozí 
väčšie riziko, že skončia neskôr v chudobe. Tento dosah sa zvýšil po predstavení nových 
plánov EÚ šetriť na štátnych dôchodkoch a zaviesť viac pravidiel týkajúcich sa 
dôchodkových fondov druhého piliera. Presmerovaním pozornosti zo štátnych dôchodkov na 
dôchodky z druhého piliera nezmenením štátnych dôchodkov, ale zvýšením dôchodkov 
zo súkromného piliera, nielenže zvýši riziko žien skončiť v chudobe, ale povedie tiež 
k väčšiemu rozdielu v odmeňovaní starších mužov a žien.


