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1. ÚVOD 

Rodová rovnosť je základné právo zaručené článkom 23 Charty základných práv Európskej 
únie. V článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa navyše uvádza: „Vo všetkých svojich 
činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi 
mužmi a ženami.“ Komisia znovu potvrdila svoj záväzok v oblasti rodovej rovnosti prijatím 
Charty žien1 a Stratégie rovnosti žien a mužov (2010 – 2015)2.  

Dosiahnutie rodovej rovnosti je dôležité aj pre ciele EÚ v oblasti rastu, zamestnanosti a 
sociálnej súdržnosti. Stratégia Európa 2020 – kľúčový dokument EÚ pre inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast – obsahuje hlavný cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov 
vo veku 20 – 64 rokov na 75 % do roku 2020. Keďže miera zamestnanosti žien je v súčasnosti 
62,5 %3, zamestnanosť žien by sa mala zvýšiť kvantitatívne aj kvalitatívne.  

Táto správa je prvou výročnou správou predloženou po prijatí stratégie Európa 2020 a novej 
stratégie Komisie pre rovnosť žien a mužov. Opisuje sa v nej najnovší vývoj v oblasti rodovej 
rovnosti v EÚ a predkladá sa štatistika zo všetkých oblastí, na ktoré sa vzťahuje, ako aj 
najnovší vývoj v členských štátoch. Obsahuje zistenia týkajúce sa aktuálneho stavu piatich 
prioritných oblastí Charty žien a stratégie, konkrétne: rovnakej ekonomickej nezávislosti; 
rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty; rovnosti pri prijímaní 
rozhodnutí; dôstojnosti, nedotknuteľnosti osôb a konca násilia založeného na rodovej 
príslušnosti; a rodovej rovnosti mimo Únie. Komisia túto správu predloží na zasadnutí Rady 
EPSCO v marci 2011 a táto správa bude základom pre diskusie v rámci dialógu o rodovej 
rovnosti. 

2. ROVNAKÁ EKONOMICKÁ NEZÁVISLOSŤ 

Trvalá účasť na zamestnanosti posilní celoživotnú ekonomickú nezávislosť žien a umožní im, 
aby mali primerané dôchodky. V rokoch 2009 až 20104 sa rozdiel medzi mierou 
zamestnanosti žien a mužov znížil o 0,4 percentuálneho bodu z 13,3 na 12,9. Na úrovni 
členských štátov existujú významné rozdiely v celej EÚ. Malta, Taliansko a Grécko majú 
najnižšie miery zamestnanosti žien, zatiaľ čo Litva, Estónsko a Lotyšsko majú najnižšie miery 
zamestnanosti mužov. Miery nezamestnanosti mužov a žien sa od roku 2009 v dôsledku krízy 
zvýšili a v súčasnosti sú5 rovnaké (9,6 % v prípade žien aj v prípade mužov).  

Akékoľvek kladné hodnotenie trendu zamestnanosti žien však zhoršuje fakt, že mnoho z nich 
pracuje na čiastočný úväzok. V roku 2009 31,4 % európskych žien a 8,1 % mužov pracovalo 
na čiastočný úväzok. Významná je skutočnosť, že krajiny, v ktorých pracuje takmer 75 % 
žien (Dánsko, Holandsko a Švédsko), majú najvyššie podiely práce na čiastočný úväzok. 

                                                 
1 KOM(2010) 78. 
2 KOM(2010) 491. 
3 Veková skupina od 20 do 64 rokov, 2009. Údaje použité v správe poskytuje Eurostat, ak sa neuvádza 

iný zdroj. 
4 Údaje za druhý štvrťrok 2009 a 2010. 
5 Október 2010. 
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Miery zamestnanosti a nezamestnanosti (ženy a muži vo veku od 20 do 64 rokov) v členských 
štátoch EÚ v rokoch 2000 až 2009

Miery zamestnanosti mužov

Miery zamestnanosti žien

Miery nezamestnanosti mužov
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Zdroj:  Eurostat, zisťovanie pracovných síl (LFS), ročné priemery. 

Cieľ stratégie Európa 2020 pre miery zamestnanosti

 

Stratégia Európa 2020, ktorú Komisia navrhla v marci 2010, predstavuje víziu EÚ o desať 
rokov: inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva s vysokou mierou 
zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Súčasný rozdiel medzi mierou 
zamestnanosti mužov a žien jasne ukazuje potrebu podporiť väčšie zapojenie žien, ak má 
EÚ splniť cieľ stratégie Európa 2020, ktorým je 75 % miera zamestnanosti. Celková miera 
zamestnanosti žien v Európe je v skutočnosti 62,5 % a niektoré osobitné skupiny žien sa 
nachádzajú obzvlášť ďaleko od cieľov stratégie Európa 2020. Napríklad miery zamestnanosti 
žien z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sú nižšie ako 50 % a ženy rómskeho pôvodu sú v 
porovnaní s celkovou populáciou žien až štyrikrát častejšie nezamestnané6.  

                                                 
6 Etnická menšina a rómske ženy v Európe: Prípad rodovej rovnosti? Súhrnná správa skupiny expertov 

pre rodovú rovnosť, sociálnu inklúziu, zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, 2010. 
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Miery zamestnanosti podľa štátnej príslušnosti (ženy a muži vo veku od 20 do 64 rokov) v členských 
štátoch EÚ v rokoch 2005 až 2009
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Muži: štátni príslušníci

Muži: štátni príslušníci krajín mimo EÚ-27 

Ženy: štátne príslušníčky

Ženy: štátne príslušníčky krajín mimo EÚ-27 

Zdroj: Eurostat, zisťovanie pracovných síl (LFS), ročné priemery.

Cieľ stratégie Európa 2020 pre miery zamestnanosti

Najvýznamnejší dôvod nízkej miery zamestnanosti žien je problém zosúladenia pracovného, 
rodinného a súkromného života. Účasť matiek na trhu práce je o 11,5 percentuálneho bodu 
nižšia ako účasť bezdetných žien na trhu práce, zatiaľ čo miera účasti otcov je o 8,5 
percentuálneho bodu vyššia ako účasť bezdetných mužov. Nedostatočne nastavené daňové a 
dávkové systémy, najmä spoločné zdaňovanie, môžu navyše v kombinácii s nedostatkom 
dostupných a vysoko kvalitných zariadení starostlivosti o deti vytvoriť pre druhé zárobkovo 
činné osoby v rodine silné zábrany v tom, aby sa zamestnali.  

Vplyv rodičovstva na mieru zamestnanosti žien je obmedzený v Portugalsku a Slovinsku, ale 
v Estónsku, Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike je veľký. Dôsledky otcovstva pre 
zamestnanosť mužov sú kladné, od 1,9 percentuálneho bodu v Dánsku do 13,3 
percentuálneho bodu v Litve. Niektoré členské štáty vykonávajú legislatívne opatrenia s 
cieľom uľahčiť zosúladenie. Nové právne predpisy v Nemecku ponúkajú rodičom 
flexibilnosť, pokiaľ ide o pomoc v oblasti odborného vzdelávania: môžu sa rozhodnúť, kedy 
chcú vychovávať deti, absolvovať odborné vzdelávanie alebo pracovať. Vo Švédsku sa 
vyplácajú bonusy rovnosti s cieľom motivovať matky a otcov, aby si rovnocennejšie rozdelili 
svoju rodičovskú dovolenku. 

Zabezpečenie dostatočného počtu vysoko kvalitných, cenovo a inak dostupných zariadení 
starostlivosti o deti je rozhodujúcim krokom v rámci úsilia ponúknuť rodičom, a najmä ženám, 
skutočne možnosť pracovať. Napríklad v poľskom parlamente sa práve rokuje o návrhu 
zákona o dennej starostlivosti. „Barcelonské ciele“, stanovené v roku 2002, ktoré sa týkajú 
dosiahnutia väčšieho poskytovania starostlivosti o deti do roku 2010, však neboli splnené vo 
väčšine členských štátov7. 

                                                 
7 Európska rada sa v Barcelone v roku 2002 dohodla, že sa zameria na to, aby do roku 2010 zabezpečila 

zariadenia starostlivosti o deti najmenej pre 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku povinnej 
školskej dochádzky a najmenej pre 33 % detí vo veku do troch rokov 



SK 6   SK 

Miery zamestnanosti žien a mužov (25-49) v závislosti 
od toho, či majú deti mladšie ako 12 rokov

EÚ-27 – 2009
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Zdroj: Eurostat, európske zisťovanie pracovných síl, ročné priemery.
Poznámky: Za Švédsko nie sú dostupné žiadne údaje. 

Cieľ stratégie Európa 2020 pre miery zamestnanosti

Zo starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím sa navyše v kontexte 
starnutia obyvateľstva stáva významná výzva pre spoločnosť ako celok, a najmä pre ženy. 
Matky sa často starajú o deti aj o starších príbuzných, niekedy súčasne. Zhruba 30 % žien s 
povinnosťami súvisiacimi so starostlivosťou v EÚ sa vyjadrilo, že sú neaktívne alebo pracujú 
na čiastočný úväzok pre nedostatok služieb starostlivosti o deti a iné závislé osoby. Príslušné 
číselné údaje predstavujú menej ako 10 % v Holandsku, vo Fínsku a Švédsku, ale viac ako 
80 % v Lotyšsku a Rumunsku.  

V rámci vykonávania dohody európskych sociálnych partnerov sa revidovanou smernicou o 
rodičovskej dovolenke8 zvyšuje nárok každého pracujúceho rodiča na dovolenku z troch 
mesiacov na štyri mesiace, z ktorých najmenej jeden nie je možné presunúť na druhého 
rodiča. To znamená, že ktorýkoľvek nevyužitý mesiac prepadá, čím sa vytvára silný stimul 
pre otcov, aby využili svoj nárok na dovolenku. V roku 2010 bola prijatá smernica o 
uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi 
činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby9. Na úrovni EÚ to bolo prvé ustanovenie 
týkajúce sa materského príspevku pre samostatne zárobkovo činných pracovníkov a ich 
manželov/manželky alebo životných partnerov. 

Ženy a chudoba sú jednou z kľúčových oblastí záujmu Pekinskej akčnej platformy (PAP) a v 
stratégii Európa 2020 sa stanovuje hlavný cieľ zbaviť aspoň 20 miliónov ľudí rizika chudoby 
alebo vylúčenia. Ak sa podarí dosiahnuť tento cieľ, mnohým mužom a ženám sa zmení život: 
vo všeobecnosti muži najviac trpia krutou stratou obydlia, ale pokiaľ ide o osoby vo veku nad 
65 rokov, miera rizika chudoby je významne vyššia v prípade žien ako v prípade mužov (21 % 
v porovnaní so 16 % v roku 2008). Rozdiel predstavuje viac ako 10 percentuálnych bodov v 
Bulharsku, na Cypre, vo Fínsku a Švédsku a 15 percentuálnych bodov v Estónsku, Litve a 
Slovinsku. V súvislosti so starnutím Komisia pripravuje projekt európskeho partnerstva v 
oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie. Pomocou zlepšenia zdravia a 

                                                 
8 Smernica 2010/18/EÚ. 
9 Smernica 2010/41/EÚ. 
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kvality života starších ľudí a vývoja inovačných výrobkov, zariadení a služieb je možné vrátiť 
ženy na trh práce a vytvoriť príležitosti na rozširovanie podnikov, ktoré vedie k posilneniu 
konkurencieschopnosti a rastu. 

Rok 2010 bol Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a viaceré činnosti 
boli zamerané na túto tému, vrátane zelenej knihy o dôchodkoch10, v ktorej sa zdôrazňuje 
význam riešenia rodových rozdielov.  

Miera ohrozenia chudobou po sociálnych transferoch v prípade starších osôb 
(ženy a muži vo veku 65 rokov a viac) v rokoch 1998 až 2008
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Zdroj:  Eurostat, zisťovanie príjmov a životných podmienok (SILC), ročné priemery.
1998-2004: EÚ-25, 2005-2008: EÚ-27
Za rok 2002 nie sú dostupné žiadne údaje.

Pokiaľ ide o riziko chudoby, ženy patriace k etnickým menšinám, a najmä rómske ženy, sú 
zraniteľnejšie ako iné ženy. V oznámení „Sociálna a ekonomická integrácia Rómov v 
Európe“11 sa zdôrazňuje spoločná zodpovednosť EÚ a členských štátov za sociálnu inklúziu 
Rómov a podčiarkuje sa význam uplatňovania rodového hľadiska. 

3. ROVNAKÁ ODMENA ZA ROVNAKÚ PRÁCU A PRÁCU ROVNAKEJ HODNOTY 

Viac ako 50 rokov po podpísaní Rímskej zmluvy, ktorou sa potvrdila zásada rovnakého 
odmeňovania mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty, ženy v celej 
EÚ zarábajú priemerne o 17,5 % menej ako muži a v niekoľkých posledných rokoch vôbec 
nedošlo k zmenšeniu rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. Pohybuje sa od takmer 31 % v 
Estónsku po menej ako 5 % v Taliansku. V oblasti vedeckého výskumu predstavuje v 
priemere12 25 % v EÚ. Malý rozdiel v odmeňovaní žien a mužov možno vysvetliť 
skutočnosťou, že miera zamestnanosti žien je nízka a ženy, ktoré pracujú, majú vyššie platy 
(úroveň vzdelania, profesia)13. Členské štáty úplne transponovali právne predpisy EÚ o 

                                                 
10 KOM(2010) 365. 
11 KOM(2010) 133. 
12 Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum, „She Figures 2009. Štatistika a ukazovatele 

rodovej rovnosti vo vede“. 
13 Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v členských štátoch Európskej únie: kvantitatívne a kvalitatívne 

ukazovatele, správa belgického predsedníctva 2010. 
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rovnakom odmeňovaní, ale nie je pravdepodobné, že sa rozdiel v odmeňovaní podarí vyriešiť 
iba pomocou právnych nástrojov.  

Základné príčiny sú mnohé a zložité, odrážajú nielen diskrimináciu na základe rodovej 
príslušnosti, ale aj nerovnosť spojenú so vzdelaním, horizontálnou a vertikálnou segregáciou 
trhu práce, ťažkosťami súvisiacimi so zosúladením pracovného, rodinného a súkromného 
života, nerovnomerným rozdelením rodinných a domácich povinností, nedostatkom 
transparentnosti odmeňovania a vplyvom rodových úloh, ktoré determinujú výber vzdelania a 
kurzov odborného vzdelávania. Závery Rady o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov, prijaté 
počas belgického predsedníctva Rady, preto predstavujú dôležitý krok14.  

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v členských štátoch EÚ v roku 2008 v neupravenej forme 
(Rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien ako percentuálny podiel priemernej hrubej hodinovej mzdy mužov)
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Zdroj: Eurostat. Neupravený rozdiel v odmeňovaní mužov a žien predstavuje rozdiel medzi priemernou hodinovou hrubou mzdou platených zamestnancov a 
zamestnankýň ako percentuálny podiel priemernej hrubej hodinovej mzdy platených zamestnancov. EE a IE: údaje za rok 2007.

 

Komisia chce zlepšiť informovanosť o príčinách pretrvávajúceho rozdielu v odmeňovaní 
žien a mužov a spôsoboch jeho riešenia. Kampaň EÚ proti rozdielu v odmeňovaní žien a 
mužov v roku 2010 sa propagovala v systémoch verejnej dopravy v 27 hlavných mestách EÚ 
a v miestnych a celoštátnych novinách. Túto kampaň propaguje takmer 300 kontaktov15 v 27 
členských štátoch. Vytvorila sa aj kalkulačka rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. Na 
základe tejto kampane a inšpirácie získanej od mnohých členských štátov, ktoré úspešne 
zaviedli dni zvyšovania informovanosti o tom, o koľko dlhšie ako muži musia ženy pracovať, 
aby rovnako zarobili, Komisia na jar 2011 usporiada prvý Európsky deň rovnakého 
odmeňovania. 

                                                 
14 Rada vo svojich záveroch vyzýva členské štáty, aby prijali alebo vykonávali komplexný súbor opatrení 

na riešenie celej škály príčin rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, ktoré sú spojené s nerovnosťou 
medzi ženami a mužmi na trhu práce. 

15 Sú to sociálni partneri, ministerstvá práce/sociálnych vecí/rovnosti, mimovládne organizácie v oblasti 
rodovej rovnosti a súkromné a verejné agentúry náboru pracovníkov. 
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Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, a osoby s vysokoškolským 
vzdelaním 

EÚ-27 v rokoch 2000 až 2009
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Muži: predčasne ukončené vzdelávanie
Ženy: predčasne ukončené vzdelávanie
Muži: dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie
Ženy: dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie

Zdroj:  Eurostat, zisťovanie pracovných síl (LFS), ročné 
priemery. 

Jedným z hlavných dôvodov platových rozdielov je skutočnosť, že ženy a muži si vyberajú 
odlišné vzdelanie a profesie16. V stratégii Európa 2020 sa stanovujú ciele zabezpečiť, aby 
najmenej 40 % mladšej generácie malo vysokoškolské vzdelanie a aby sa podiel ľudí, ktorí 
predčasne ukončia školskú dochádzku, znížil pod 10%. V súčasnosti takmer vo všetkých 
členských štátoch školu predčasne opustí viac chlapcov, zatiaľ čo mladé ženy zaznamenávajú 
vyššiu dosiahnutú úroveň vzdelania ako muži. V roku 2009 35,7 % žien a 28,9 % mužov vo 
veku od 30 do 34 rokov úspešne ukončilo vysokoškolské vzdelanie. 60 % nových absolventov 
univerzít sú ženy. Ženy sú však často koncentrované v menej platených sektoroch 
(zdravotnícke služby a služby starostlivosti, vzdelávanie atď.), kým viac ako 64 % 
absolventov počítačových a technických smerov sú muži. Z toho vyplýva, že segregácia 
profesií je stále veľká. Niektoré členské štáty zaviedli opatrenia na boj proti rodovej 
segregácii, ale len málo z nich sa zameriava na to, aké štúdium si vyberajú chlapci a muži. 
Napríklad v Nemecku existuje program zameraný na zvýšenie počtu kvalifikovaných 
pracovníkov mužského pohlavia v zariadeniach dennej starostlivosti o deti17. 

4. ROVNOSŤ PRI PRIJÍMANÍ ROZHODNUTÍ  

Čím vyššie v hierarchii, tým menej žien. Percentuálny podiel žien na kľúčových politických a 
ekonomických pozíciách sa od minulého roku v podstate nezmenil. V roku 2010 viedli ženy 
vlády troch členských štátov EÚ (Nemecka, Fínska a Slovenska), zatiaľ čo priemerný počet 
poslankýň národných parlamentov (jednokomorových / dolných snemovní) bol 24 %, o jeden 
percentuálny bod vyšší ako v roku 2005. Percentuálny podiel je vyšší ako 40 % v Holandsku a 
vo Švédsku a nižší ako 10 % na Malte a v Maďarsku. Na ministerských postoch národných 
vlád18 sa podiel žien zvýšil z 22 % v roku 2005 na 27 % v roku 2010. Keďže podiel je stále 
nízky, krajiny začínajú konať. Napríklad spoločný ústavný výbor Oireachtas (snemovní 

                                                 
16 Pozri poznámku pod čiarou č. 13 
17 Pozri ďalšie opatrenia v časti „Gender Differences in Education Outcomes“ (www.eurydice.org). 
18 Ministri s kreslom vo vládnom kabinete. 
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írskeho parlamentu) nedávno odporučil, aby politické strany vykonali pozitívne opatrenia na 
podporu rodovej rovnosti v rámci svojich členských základní vrátane výberu volebných 
kandidátov. Grécko zorganizovalo informačnú kampaň o ženách v politike pred nedávnymi 
regionálnymi a komunálnymi voľbami. Poľsko a Španielsko majú povinne vyvážené 
zastúpenie na zoznamoch volebných kandidátov. 

Podiel žien a mužov na rozhodovacích pozíciách v roku 2010
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Zdroj: Eurostat a databáza Európskej komisie o ženách a mužoch v rozhodovacom procese.
Poznámka: vedúce pozície v podnikoch zahŕňajú kategórie 121 (riaditelia a najvyšší predstavitelia) a 13 (manažéri malých podnikov) ISCO 
(Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní).  

Aj v ekonomickej oblasti stále chýba rodová rovnosť. Vzhľadom na väčšiu účasť žien na trhu 
práce a vzdelávaní by sa očakávalo zodpovedajúce zlepšenie z hľadiska efektívneho využitia 
talentov žien. Ženu vo vedúcej funkcii najvyššieho rozhodovacieho orgánu majú však naďalej 
iba 3 % najväčších verejne kótovaných spoločností19. Medzi jednotlivými členskými štátmi 
existujú značné rozdiely: vo Švédsku a Fínsku viac ako 25 % členov správnej rady sú ženy, 
kým v Luxembursku, na Cypre, v Taliansku a na Malte je tento podiel menej ako 5 %. Pokiaľ 
ide o spoločnosti, ktorých akcie nie sú na burze cenných papierov, ženy stále predstavujú iba 
jednu tretinu lídrov podnikov EÚ20 a v mnohých krajinách je tento podiel oveľa menší.  

                                                 
19 Údaje zozbierané v lete 2010, týkajúce sa spoločností, ktoré sú domácimi konštituentmi (registrované 

na vnútroštátnej úrovni podľa kódu ISIN) takzvaného blue-chip indexu, ktorý spravuje burza cenných 
papierov v každej krajine. 

20 Riaditelia, najvyšší predstavitelia a manažéri malých podnikov. 
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Rodové rozdelenie vedúcich pozícií v podnikoch v roku 2009
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Zdroj: Eurostat, EÚ LFS. Poznámka: vedúce pozície v podnikoch zahŕňajú kategórie 121 (riaditelia a najvyšší predstavitelia) a 13 (manažéri malých 
podnikov) ISCO (Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní). 
MT a CY: údaje nie sú dostatočne spoľahlivé z dôvodu malej veľkosti vzorky.
FR: údaje nezahŕňajú riaditeľov a najvyšších predstaviteľov.

 

Väčšinu obyvateľstva však tvoria ženy a ich účasť na rozhodovacom procese môže podporiť 
vytváranie cielenejších politík a silnejších demokracií, ktoré budú lepšie prosperovať. 
Obchodné dôvody nasadenia žien na vyššie riadiace pozície podporil nezávislý výskum21, z 
ktorého vyplýva vzájomný vzťah medzi spoločnosťami, v ktorých pozície s rozhodovacími 
právomocami zastávajú ženy a dobrou výkonnosťou. Zároveň sa zdá, že rodová rozmanitosť 
prináša viacero rozhodujúcich výhod pre predstavenstvá spoločností, ako sú vyššie výnosy, 
lepšia celková výkonnosť, lepší manažment rizík a vyššia miera využitia ženských talentov.  

                                                 
21 „Does Female Leadership Boost Firm Profitability?“ Kotiranta, Kovalainen a Rouvinen, 2007, „The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards“, Catalyst 2007, „Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution“, Wittenberg-
Cox a Maitland 2007, The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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Podiel členiek v najvyšších rozhodovacích orgánoch najväčších spoločností v každej krajine v rokoch 2004 až 2010
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Zdroj: Európska komisia, GR EMPL, databáza mužov a žien. Za najväčšie spoločnosti kótované na burze v jednotlivých krajinách sa považujú tie spoločnosti,  ktoré tvoria „blue chip index“ v každej krajine (max. 
50).  Tento index zahŕňa najväčšie spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie a/alebo trhových obchodov. LT, CZ, PL, MT: za rok 2003 nie sú dostupné žiadne údaje.

 

Keďže mnoho spoločností bolo pomalých v rámci nápravy rodovej nerovnováhy, niektoré 
vlády v Európe prijali právne predpisy, ktorými si vynútili zmenu. Prvá kvóta pre rodovú 
paritu v predstavenstve sa zaviedla v Nórsku v roku 2006. Priamym následkom právnej 
úpravy kvót je zvýšenie zastúpenia žien v predstavenstvách veľkých nórskych spoločností z 
22 % v roku 2004 na 42 % v roku 2009. Nedávno príklad Nórska nasledovalo Španielsko a 
zaviedlo právne predpisy o vyváženom zastúpení žien a mužov v predstavenstvách podnikov 
a o podobnom zákone sa diskutuje vo Francúzsku. Obidve krajiny už zaznamenali zlepšenie 
svojho rodového podielu od roku 2004, čo dokazuje, že aj samotná diskusia o rodovo 
vyvážených predstavenstvách má určitý vplyv. Niektoré krajiny majú aj kódexy riadenia 
spoločností, v ktorých sa zdôrazňuje význam rozmanitosti a rodovej rovnosti. Kódexy 
spoločností niekedy obsahujú osobitné pravidlá transparentnosti v súvislosti so zložením 
predstavenstva. Vo všeobecnosti krajiny, ktoré zaviedli takého druhy kódexov, majú aj vyšší 
podiel žien na úrovni predstavenstva – napríklad Švédsko a Fínsko.  

K ďalším opatreniam na zlepšenie rodovej rovnováhy patria dobrovoľné záväzky. Dánsko a 
Holandsko majú charty na podporu žien v manažmente. Spojené kráľovstvo realizuje 
prieskum, v ktorom skúma, ako je možné odstrániť prekážky, aby sa ženy mohli dostať do 
predstavenstiev podnikov. Komisia začne priamy dialóg so zástupcami odvetví a naliehavo 
vyzýva súkromné spoločnosti, aby vynaložili osobitné úsilie na riešenie pretrvávajúcej 
nerovnováhy na pozíciách s rozhodovacími právomocami. 

5. DÔSTOJNOSŤ, NEDOTKNUTEĽNOSŤ OSÔB A KONIEC NÁSILIA ZALOŽENÉHO NA 
RODOVEJ PRÍSLUŠNOSTI 

Priemerná dĺžka života sa za posledných 20 rokov zvýšila a európske deti narodené v roku 
2007 môžu očakávať, že sa dožijú takmer 80 rokov. Napriek tomu je v EÚ rozšírená rodová 
nerovnosť v oblasti zdravia. 40 % neaktívnych mužov vo veku 25 až 49 rokov uvádza svoju 
chorobu alebo postihnutie ako hlavný dôvod, prečo si nehľadajú zamestnanie. Tento podiel je 
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až 63 % v Estónsku a na Slovensku a menej ako 20 % v Českej republike, Taliansku a 
Rumunsku. Iba 13 % neaktívnych žien v EÚ uvádza rovnaký dôvod, prečo si nehľadajú 
zamestnanie. Vo veľkej väčšine členských štátov si však viac žien ako mužov myslí, že majú 
zdravotné problémy. Ženy zároveň častejšie využívajú zdravotné služby ako muži. Priemerná 
dĺžka života mužov je o šesť rokov kratšia ako priemerná dĺžka života žien. Ženy môžu 
očakávať, že budú žiť o viac ako desať rokov dlhšie ako muži v Litve, Estónsku a Lotyšsku a 
o štyri roky dlhšie vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve, na Cypre, v Dánsku a Holandsku. 

Zdravotné informácie na základe rodovej príslušnosti sú na úrovni EÚ nedostatočné. V 
správe, ktorú uverejnila Komisia22, sa odporúča „vykonávať zber štandardizovaných 
rodových údajov a zlepšiť kvalitu údajov v oblastiach, v ktorých v súčasnosti údaje 
neexistujú, alebo nie sú rozdelené na základe pohlavia, vrátane prístupu k zdravotnej 
starostlivosti, výdavkov a nákladov na zdravotnú starostlivosť, osobitných porúch výživy, 
bolesti a migrény, konzumácie alkoholu, fajčiarskych návykov a zneužívania a nesprávneho 
používania legálnych liekov.“ 

Boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách je jednou z najväčších priorít 
súčasnej trojice predsedníctiev (španielskeho, belgického, maďarského) a Európskej komisie, 
stále je však nedostatok včasných, spoľahlivých, presných a porovnateľných údajov na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ. Nedostatok údajov má viaceré príčiny. Po prvé, 
sledované javy sú podľa samotnej definície skryté; po druhé, tieto údaje zberajú iba niektoré 
členské štáty; a nakoniec, v celej EÚ existujú rozdielne metodiky zberu údajov.  

Zdá sa, že nedávny prieskum Eurobarometra23 odhalil rozšírenosť domáceho násilia v celej 
EÚ: jeden zo štyroch respondentov tvrdí, že v okruhu svojich priateľov alebo rodiny pozná 
ženu, ktorá bola obeťou domáceho násilia a jeden z piatich opýtaných pozná v okruhu svojich 
priateľov alebo rodiny niekoho, kto pácha domáce násilie. V roku 2010 Fínsko, Írsko, 
Taliansko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Litva, Švédsko, Portugalsko a Cyprus zaviedli nové 
stratégie alebo akčné plány boja proti násiliu a Poľsko zmenilo a doplnilo svoje zákony o 
domácom násilí.  

Na „Samite ministeriek o násilí páchanom na ženách“, ktorý organizovalo belgické 
predsedníctvo, bola podpísaná deklarácia s cieľom motivovať a podporiť ďalšie vhodné 
opatrenia na úrovni EÚ. Komisia v roku 2011 navrhne ambiciózny, ale realistický balík 
legislatívnych a praktických opatrení s cieľom zmeniť postoje voči obetiam a zabezpečiť, aby 
boli stredobodom systému trestného súdnictva. Tento „balík pre obete“ bude obsahovať aj 
opatrenia na účinnejšie potlačenie rodového násilia. 

6. RODOVÁ ROVNOSŤ ZA HRANICAMI ÚNIE 

Angažovanosť Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti presahuje jej hranice vďaka 
začleneniu rodovej rovnosti do vonkajšej politiky EÚ a cielených opatrení členských štátov. 
Napríklad Litva po prevzatí predsedníctva v spoločenstve demokracií v apríli 2010 iniciovala 
zriadenie trvalej pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť, ktorej spolupredsedajú USA a Litva. 
Hlavným cieľom je uľahčiť bilaterálne a multilaterálne projekty pre rozvojové krajiny a 
krajiny po konflikte  

                                                 
22 Európska komisia, „Údaje a informácie o zdraví žien v EÚ“. 
23 Osobitný prieskum Eurobarometra č. 344 / Wave 73.2 Domáce násilie páchané na ženách (2010). 
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V rámci procesu rozširovania bude Komisia ďalej monitorovať transpozíciu, vykonávanie a 
presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti rodovej rovnosti v kandidátskych krajinách a 
potenciálnych kandidátskych krajinách v roku 2011. Rodová rovnosť sa rieši aj v 
prístupových rokovaniach o sociálnej politike a zamestnanosti s Tureckom a Islandom. 

V marci 2010 EÚ a členské štáty oslávili 15. výročie Pekinskej akčnej platformy (PAP) počas 
zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien. Rok 2010 sa vyznačoval aj 10. výročím 
vyhlásenia tisícročia a rezolúciou BR OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti. EÚ a 
Belgicko organizovali podujatia v Ženeve, New Yorku a Bruseli, aby sa identifikovali návrhy, 
ktoré sa majú predložiť Bezpečnostnej rade s cieľom pripomenúť si rezolúciu č. 1325 a prijalo 
sa 17 ukazovateľov, ktoré majú pomôcť pri monitorovaní realizácie „komplexného prístupu 
EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti“. Spolupráca s organizáciami občianskej spoločnosti a 
ženskými sieťami pracujúcimi v tejto oblasti a ich podpora sú naďalej kľúčovým cieľom 
politiky EÚ. Viaceré členské štáty majú tiež akčné plány na realizáciu rezolúcie č. 1325. 

V roku 2010 sa viac ako 130 delegácií EÚ v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, aktívne 
zapojilo do vykonávania usmernení EÚ z roku 2008 o násilí páchanom na ženách a 
dievčatách a potláčaní všetkých foriem diskriminácie voči nim. Problémy rodovej rovnosti 
boli zároveň predmetom viacerých dialógov a konzultácií o ľudských právach. 

UN WOMEN, nový orgán OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, začal 
fungovať v januári 2011, keď sa zlúčili viaceré orgány, aby vytvorili nový, silnejší orgán pre 
rodovú rovnosť, ktorý znamená míľnik reformy OSN. UN WOMEN spája politiky a 
praktickú prácu OSN v tejto oblasti a zlepší podporu efektívneho uplatňovania rodového 
hľadiska v celom systéme OSN. Spolupráca medzi EÚ a UN WOMEN posilňuje podporu 
rodovej rovnosti za hranicami Únie. 

Komisia v rámci svojej stratégie na splnenie rozvojových cieľov tisícročia (RCT) prijala 
Akčný plán o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce na 
obdobie do roku 2015. Celkový cieľ akčného plánu je splniť RCT rýchlejšie, a najmä 3. RCT 
(„podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien“) a 5. RCT („zlepšiť zdravie matiek“). 
Zároveň je zameraný na splnenie cieľov stanovených v Dohovore o odstránení všetkých 
foriem diskriminácie žien (CEDAW), PAP a akčnom programe z Káhiry. So svojím 
operačným rámcom osobitných opatrení, ukazovateľov a harmonogramov pre každý cieľ 
tento akčný plán predstavuje výzvu pre členské štáty EÚ, aby vynaložili väčšie úsilie na 
zlepšenie svojich opatrení a zvýšenie ich efektívnosti. 

7. RIADENIE 

V rámci novej stratégie pre rovnosť medzi mužmi a ženami sa stanovuje pracovný program 
Komisie na začlenenie rodovej rovnosti do jej celej práce a vykonávanie osobitných opatrení s 
cieľom podporiť rovnosť medzi ženami a mužmi. Vytvára základy spolupráce s inštitúciami 
EÚ a členskými štátmi. Potvrdilo sa, že partnerstvo so všetkými zainteresovanými stranami na 
úrovni EÚ je kľúčom k pokroku na ceste k dosiahnutiu rodovej rovnosti. V súlade s návrhom 
Európskeho parlamentu je jedným zo zámerov tejto stratégie posilniť partnerstvo 
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organizáciou výročného dialógu na vysokej úrovni o rodovej rovnosti24. Závery Rady o 
novej stratégii boli prijaté počas belgického predsedníctva25. 

Oficiálne otvorenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) vo Vilniuse v júni 
2010 predstavuje veľký krok napred. Jeho úloha je podporiť inštitúcie a členské štáty EÚ v 
ich úsilí propagovať rodovú rovnosť. Túto úlohu si bude plniť tak, že bude poskytovať 
objektívne, spoľahlivé, porovnateľné informácie a údaje o rovnosti medzi ženami a mužmi. 
Zberom, analýzou a šírením takýchto informácií inštitút pomôže inštitúciám a členským 
štátom EÚ prijímať politické rozhodnutia na základe dôkazov. Zároveň pomôže zlepšiť 
viditeľnosť problémov rodovej rovnosti, keďže zostaví dokumentačné stredisko, v ktorom 
politici a občania budú môcť čerpať z publikácií a najlepšej praxe a skúmať ich.  

8. ZÁVERY 

Táto správa obsahuje prehľad o situácii rodovej rovnosti v Európskej únii v piatich 
významných oblastiach v prvom roku Stratégie rovnosti žien a mužov (2010 – 2015). 
Zdôrazňuje sa v nej, že napriek všeobecnému trendu smerom k väčšej miere rovnosti v 
spoločnosti a na trhu práce zostáva pokrok v rámci odstraňovania rodovej nerovnosti stále 
pomalý. Splnenie cieľov v oblasti zamestnanosti, stanovených v stratégii Európa 2020, bude 
výzvou a v tejto správe sa zdôrazňuje význam rodovej rovnosti pre ich dosiahnutie. 

Vo väčšine členských štátov sa realizujú plány alebo stratégie rodovej rovnosti, ktoré 
podporujú uplatňovanie rodového hľadiska a zároveň podnecujú osobitné opatrenia. V 
posledných rokoch opatrenia rodovej rovnosti v celej EÚ nielen zlepšili postavenie a práva 
žien, ale aj významným spôsobom prispeli k hospodárskemu rastu a sociálnemu 
zabezpečeniu. Európska komisia spustením svojej novej stratégie znovu potvrdzuje svoju 
angažovanosť v súvislosti s podporou rodovej rovnosti vo všetkých svojich politikách. V tejto 
správe sa každý rok opíše stav rodovej rovnosti v Európe a vyzdvihnú sa osvedčené postupy v 
členských štátoch. Od budúceho roka sa každá správa zameria na konkrétnu tému. Rovnosti 
sa bude venovať aj výročná správa o uplatňovaní Charty základných práv EÚ. 

                                                 
24 Dialóg o rodovej rovnosti každý rok pripraví zhrnutie pokroku dosiahnutého v rámci realizácie 

Stratégie rovnosti medzi ženami a mužmi. Zúčastní sa na ňom Európsky parlament, predsedníctva Rady 
a kľúčové zainteresované strany ako európski sociálni partneri a občianska spoločnosť. 

25 Rada vo svojom závere víta prijatie novej stratégie a znovu potvrdzuje význam udržania úzkeho 
spojenia medzi stratégiou rodovej rovnosti a stratégiou Európa 2020. Zároveň vyzýva členské štáty, aby 
zlepšili nadväzné opatrenia Európskeho paktu pre rodovú rovnosť. 


