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Ako Európsky parlament presadzuje rovnosť medzi 
mužmi a ženami v EÚ

Prečítajte si, ako EÚ a Európsky parlament bojujú za práva žien a zlepšujú rodovú 
rovnosť v práci, v politike a iných oblastiach.

(C) Brooke Cagle / Unsplash

Ako EÚ bojuje proti nerovnostiam medzi mužmi a 
ženami?
 
Európska únia sa už od svojich počiatkov snaží o podporu sociálneho rozmeru Európy a 
dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami.

EÚ prijala právne predpisy, odporúčania, vymieňa osvedčené postupy a poskytuje finančné 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/socialna-europa-co-robi-parlament-v-oblasti-socialnej-politiky
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/59/equality-between-men-and-women%C5%88
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628272/EPRS_BRI(2018)628272_EN.pdf


prostriedky na podporu činnosti členských štátov. Politiku EÚ v oblasti rodovej rovnosti 
pomáhali formovať aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Európsky parlament pravidelne 
prijíma iniciatívne správy o rodovej otázke a požaduje väčšie úsilie na zlepšenie rodovej 
rovnosti.

Rovnosť pohlaví: dosiahli sme už tento cieľ?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev

Európsky parlament bol vždy veľmi aktívny pri dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami a 
má stály výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Parlament každý rok 8. marca oslavuje 
Medzinárodný deň žien a organizuje rozličné podujatia na zvyšovanie povedomia o týchto 
otázkach.

 
V januári 2022 poslanci EP obnovili svoju požiadavku na vytvorenie nového formátu Rady, v 
ktorom by sa stretávali ministri a štátni tajomníci zodpovední za rodovú rovnosť. Poslanci EP 
dúfajú, že takéto nové zloženie Rady by pomohlo pokročiť v dôležitých iniciatívach v oblasti 
rodovej rovnosti, ako je napríklad ratifikácia Istanbulského dohovoru o boji proti násiliu 
páchanému na ženách.

 
Parlament vo februári 2021 prijal uznesenie, v ktorom vyhodnotil pokrok dosiahnutý v oblasti 
práv žien za posledných 25 rokov a spomenul mnohé výzvy, ktoré sú ešte pred nami. Poslanci 
vyjadrili znepokojenie nad krokmi niektorých krajín EÚ a nad rizikom, že rodová rovnosť by 
mohla ešte viac skĺznuť do úzadia ich agendy. Parlament tiež vyzval Európsku komisiu, aby 
zabezpečila, že práva žien budú zohľadnené vo všetkých jej návrhoch, aby vypracovala 
konkrétne plány na zníženie miery chudoby žien a aby posilnila úsilie o odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov.

 
Zistite viac: História práv žien v EÚ v skratke

 
Týždeň rodovej rovnosti v Parlamente
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/femm/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20230224STO76403/medzinarodny-den-zien-rodove-aspekty-energetickej-chudoby
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/mdz-2021/20210225STO98706/historia-prav-zien-v-eu-v-skratke-video


 
Európsky parlament na znak dôležitosti, ktorú prikladá rodovej rovnosti, zaviedol v roku 2020 
každoročný Európsky týždeň rovnosti medzi mužmi a ženami. Pre parlamentné výbory je to 
príležitosť zvážiť otázky, ktorými sa zaoberajú, z rodového hľadiska. Zasadnutia výborov, ktoré 
sa budú zaoberať danými otázkami počas tohto týždňa od 24 do 30. októbra, si môžete pozrieť 
aj v multimediálnom centre Európskeho Parlamentu.

 
Sexuálne a reprodukčné zdravie žien
 
V júni 2021 prijal Parlament správu vyzývajúcu členské krajiny EÚ na ochranu a zlepšenie 
sexuálneho a reprodukčného zdravia žien. Poslanci požadujú bezpečný a legálny prístup k 
potratom, kvalitnej antikoncepcii a sexuálnemu vzdelávaniu na základných a stredných školách. 
Tiež vyzývajú k výnimke z DPH na hygienické produkty využívané počas menštruácie.

V marci 2022 prijal Parlament Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III zameraný na podporu 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv mimo EÚ a zabezpečenie všeobecného prístupu v 
krajinách EÚ.

 
Rodová rovnosť na pracovisku
 
Materská, otcovská a rodičovská dovolenka
 
V roku 2019 EÚ schválila nové pravidlá týkajúce sa dovolenky súvisiacej s rodinou a 
starostlivosťou o rodinných príslušníkov. Cieľom je stimulovať otcov, aby čerpali rodinnú 
dovolenku a aj týmto smerom podporovať zamestnanosť žien.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221017IPR43702/parliament-to-hold-its-third-european-gender-equality-week
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/webstreaming
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210621IPR06637/ep-pozaduje-vseobecny-pristup-k-sexualnemu-a-reprodukcnemu-zdraviu-v-celej-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210621IPR06637/ep-pozaduje-vseobecny-pristup-k-sexualnemu-a-reprodukcnemu-zdraviu-v-celej-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/social/20180706STO07413


Akú legislatívu prijala EÚ na zabezpečenie 
rovnoprávnosti v práci 

Pravidlá ohľadne zamestnaneckého pomeru (vrátane rovnakej mzdy, 
sociálneho zabezpečenie, pracovných podmienok a boja proti 
obťažovaniu). 

• 

Pravidlá pre samostatne zárobkovo činné osoby.• 

Právo na materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku. • 

Rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami
 
Parlament tiež žiada, aby sa prijali konkrétne opatrenia na zmiernenie rozdielov v odmeňovaní 
žien a mužov, ktoré boli v EÚ v roku 2020 v priemere 13 % a rozdielov v dôchodkoch, ktoré v 
roku 2019 dosiahli 29 %. Vyzval tiež na prijatie opatrení na riešenie chudoby žien, keďže ženám 
hrozí riziko chudoby viac ako mužom.

V decembri 2022 vyjednávači Parlamentu a členských krajín súhlasili, aby spoločnosti v EÚ 
povinne zverejňovali informácie, ktoré umožnia jednoduchšie porovnávať platy zamestnancov 
zamestnaných danou spoločnosťou s cieľom odhaliť rozdiel v odmeňovaní medzi ženami a 
mužmi.

V marci 2023 Parlament prijal tieto nové pravidlá týkajúcich sa transparentnosti odmeňovania. 
Ak sa vo výkazoch o odmeňovaní preukáže rozdiel v odmeňovaní mužov a žien vo výške viac 
ako 5 %, zamestnávatelia budú musieť vykonať spoločné hodnotenie odmeňovania v spolupráci 
so zástupcami zamestnancov. Krajiny EÚ budú musieť zamestnávateľom, ktorí porušia tieto 
pravidlá, uložiť sankcie, napríklad pokuty. Inzeráty o voľných pracovných miestach a názvy 
pracovných miest budú musieť byť rodovo neutrálne.

Aby pravidlá nadobudli platnosť, musí ich ešte formálne schváliť Rada.

Zistite viac: Ako EÚ pomáha odstrániť rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami

Lepšie zastúpenie žien v informačnom a technologickom 
sektore a vede
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200227STO73521/ako-odstranit-platove-rozdiely-medzi-muzmi-a-zenami-video
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/social/20170609STO77059/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20160418STO23760
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230327IPR78545/rozdiel-v-odmenovani-zien-a-muzov-nove-pravidla-pre-transparentne-odmenovanie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200227STO73521/ako-odstranit-platove-rozdiely-medzi-muzmi-a-zenami-video


 
Veľké rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú v digitálnom sektore. V tejto oblasti študuje 
menej žien a majú nedostatočné

zastúpenie na trhu práce. V roku 2018 prijal Európsky parlament uznesenie, kde vyzval krajiny 
EÚ, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie integrácie žien do IT odvetví a podporovali 
vzdelávanie a odbornú prípravu žien v IT, vede, technológiách, inžinierstve a matematike (tzv. 
STEM odvetvia).

Ženy v správnych radách spoločností
V novembri 2022 Parlament schválil prelomové pravidlá na posilnenie rovnosti medzi mužmi a 
ženami v správnych radách podnikov. Cieľom smernice o ženách v správnych radách je zaviesť 
v spoločnostiach transparentné výberové konania tak, aby do konca júna 2026 bolo najmenej 
40 % nevýkonných riadiacich funkcií alebo 33 % všetkých riadiacich funkcií obsadených 
nedostatočne zastúpeným pohlavím.

Vyjednávači Parlamentu a Rady EÚ dosiahli začiatkom roka 2022 predbežnú dohodu o rovnosti 
medzi mužmi a ženami v správnych radách verejne kótovaných spoločností v EÚ. Krajiny EÚ 
musia nové pravidlá implementovať do dvoch rokov. Na malé a stredné podniky s menej ako 
250 zamestnancami sa tieto pravidlá nevzťahujú.

" Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady 
rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.  "
Článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

Ako predchádzať násiliu na ženách
 
EÚ bojuje proti násiliu na ženách rôznymi spôsobmi.

Okrem toho upozornil na potrebu bojovať proti špecifickým formám násilia vrátane sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi, nútenej prostitúcie, mrzačenia ženských pohlavných 
orgánov, sledovania a násilia online.

Europoslanci vo februári 2021 vyzvali Komisiu, aby predložila návrh smernice EÚ, ktorá bude 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98927/more-women-in-ict-empowering-women-in-the-digital-world
http://www.europarl.europa.eu/../doceo/document/TA-8-2018-0102_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221118IPR55706/parlament-odobril-rodovu-rovnost-vo-vrcholovych-organoch-spolocnosti
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20221118IPR55706/parlament-odobril-rodovu-rovnost-vo-vrcholovych-organoch-spolocnosti
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SK.html


predchádzať všetkým formám rodovo podmieneného násilia a bude s nimi bojovať. Komisia by 
mala nový návrh predostrieť v marci 2022. 

V EÚ zažilo 33 % žien fyzické a/alebo sexuálne násilie a 55 % žien zažilo sexuálne obťažovanie
.

Prečítajte si viac o tom, ako EÚ bojuje proti rodovo motivovanému násiliu

 
Práva žien v ostatných oblastiach
 
Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby prepojila otázky rodovej rovnosti s oblasťami 
obchodu, rozvoja, poľnohospodárstva, zamestnanosti a migrácie.

V roku 2016 prijal uznesenie, kde žiada všeobecné usmernenia o rodovej rovnosti v rámci 
širších reforiem v oblasti migračnej a azylovej politiky.

V správe prijatej v roku 2018 poslanci požadovali, aby sa rodovo citlivejší prístup zohľadňoval aj 
v politike na ochranu klímy s cieľom posilniť postavenie žien a chrániť najzraniteľnejšie skupiny.

Podľa ďalšieho uznesenia prijatého v roku 2018 musia všetky obchodné dohody obsahovať 
záväzné a vynútiteľné ustanovenia na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv vrátane 
rodovej rovnosti.

 
Ženy v politike
 
Európsky parlament opakovane vyzýval k rodovej rovnosti v politike a presadzoval rovnakú 
účasť žien na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.

V správe prijatej v januári 2019 Parlament vyzval európske politické strany, aby do orgánov 
riadiacich Európsky parlament v deviatom volebnom období navrhli ženy aj mužov. V 
Európskom parlamente, ktorý svoju činnosť oficiálne začal v júli 2019, bolo viac žien ako 
kedykoľvek predtým - 39,3 %, pričom na konci predchádzajúceho obdobia ich bolo 36,5%.

Pozrite si našu infografiku o zastúpení žien v Európskom Parlamente

 
Vplyv pandémie Covid-19 na rodovú rovnosť
 
Parlament sa obáva, že kríza Covid-19 zvýšila existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi. 
Pandémia môže celosvetovo prinútiť žiť pod prahom chudoby ďalších 47 miliónov žien a dievčat
.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SK.html
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/socialne-zaclenenie/20210923STO13419/co-robi-eu-proti-nasiliu-na-zenach
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180112IPR91643/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180112IPR91643/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0066_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0010_EN.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28804/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28804/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/fakti-un-skaitli-eiropas-parlamenta-jaunais-sasaukums
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/mdz-2019/20190226STO28804
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/mdz-2019/20190226STO28804/zeny-v-europskom-parlamente-vcera-a-dnes-infografika
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19


Napriek tomu sú ženy v prvej línii, až 76 % zo 49 miliónov zdravotníckych pracovníkov tvoria 
ženy. Pandémia tiež najviac zastihla sektory, v ktorých sú tradične najviac zamestnané ženy, 
ako sú služby, ošetrovateľstvo a domáce práce.

Zistite viac: Vplyv pandémie na ženy - fakty a čísla

 
Nárast nezaplatenej domácej a opatrovateľskej práce a práca z domu počas pandémie mali 
výrazný dopad na rovnováhu medzi racovným a súkromným životom a tiež na duševné zdravie. 
Čísla poukazujú, že ženy boli zasiahnuté viac ako muži.

Zistite viac: Práca z domu, nezaplatená opatrovateľská a domáca práca a duševné zdravie 
počas pandémie Covid-19

 
Prečítajte si viac o európskych sociálnych politikách:
Ako EÚ posilňuje práva pracujúcich a zlepšuje pracovné podmienky

Znižovanie nezamestnanosti: o čom je politika EÚ

Ako EÚ pomáha mladým ľuďom nájsť si zamestnanie

Čo robí EÚ pre zdravie občanov: prehľad opatrení

Ďalšie informácie
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť - EIGE
Európska komisia: Správa o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021
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https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/mdz-2021/20210225STO98702/medzinarodny-den-zien-ake-dopady-mala-koronakriza-na-zeny-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20220303STO24641/praca-z-domu-nezaplatena-domaca-praca-a-dusevne-zdravie-pocas-pandemie-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20220303STO24641/praca-z-domu-nezaplatena-domaca-praca-a-dusevne-zdravie-pocas-pandemie-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190506STO44344/how-the-eu-improves-workers-rights-and-working-conditions
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190612STO54312/znizovanie-nezamestnanosti-o-com-je-politika-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20171201STO89305/ako-eu-pomaha-mladym-ludom-najst-si-zamestnanie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190705STO56307/co-robi-eu-pre-zdravie-obcanov-prehlad-opatreni
https://eige.europa.eu/sk/in-brief
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

