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Pozmeňujúci návrh  1 

Mariya Gabriel 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0073/2014 

Inês Cristina Zuber 

Rovnosť žien a mužov v roku 2012 
2013/2156(INI). Ú. 

Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0073/2014 

Uznesenie Európskeho parlamentu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na smernicu 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 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 
z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach2, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 
2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí 
trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV3, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. 
decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze4, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o 
prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV5, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4. 
3 Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57. 
4 Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2. 
5 Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1. 
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– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý prijala Európska 
rada v marci 20111, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti 
žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491), 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 8. mája 2013 s názvom Správa 
o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2012 (SWD(2013)0171), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 
o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty2,  

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o uplatňovaní zásady rovnakej 
odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty3,  

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o vzdelávacej a profesijnej mobilite žien 
v EÚ4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o odstraňovaní rodových stereotypov 
v EÚ5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o pracovných podmienkach žien 
v sektore služieb6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 6. júla 2011 o ženách a riadení podnikov7, 

–  so zreteľom na európske smernice od roku 1975 o rozličných aspektoch rovnosti 
zaobchádzania s mužmi a ženami (smernice 2010/41/EÚ, 2010/18/EÚ, 2006/54/EÚ, 
2004/113/EÚ, 92/85/EHS, 86/613/EHS a 79/7/EHS), 

–  so zreteľom na akčný program prijatý na Medzinárodnej konferencii o populácii 
a rozvoji (ICPD), ktorá sa uskutočnila v roku 1994 v Káhire, ako aj na akčný program 
prijatý na svetovej konferencii o ženách, ktorá sa konala v roku 1995 v Pekingu; 

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jedno zo základných práv, ktoré je zakotvené 
v Zmluve o Európskej únii a Charte základných práv; keďže cieľmi Európskej únie 
v tejto oblasti je zabezpečiť rovnaké príležitosti ženám a mužom a zaobchádzanie s nimi 
a okrem toho aj bojovať proti akejkoľvek diskriminácii z dôvodu pohlavia; keďže aj 
napriek tomu, že si Únia stanovila osobitnú úlohu uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti 
vo všetkých svojich činnostiach, stále pretrvávajú mnohé nerovnosti medzi mužmi 
a ženami;  

                                                 
1 Príloha k záverom Rady zo 7. marca 2011. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0225. 
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0375. 
4 Prijaté texty, P7_TA(2013)0247. 
5 Prijaté texty, P7_TA(2013)0074. 
6 Prijaté texty, P7_TA(2012)0322. 
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0330. 
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B.  keďže rodová rovnosť je kľúčovou hospodárskou výhodou na podporu spravodlivého 
a inkluzívneho hospodárskeho rastu a keďže znižovanie profesijnej nerovnosti nie je 
cieľom len z hľadiska rovnakého zaobchádzania, ale aj z hľadiska efektívnosti 
a pružnosti trhu práce; 

C.  keďže ženy vstupom do pracovného života zohrávajú vedúcu úlohu pri obnove rastu; 
keďže vďaka nim je možné zvyšovať rodinný príjem, čo vedie k zvyšovaniu spotreby, 
príspevkov sociálneho zabezpečenia a objemu vybraných daní, ako aj k obnove 
hospodárstva; 

D.  keďže napriek postupnému pokroku v tejto oblasti ešte stále pretrváva mnoho 
nerovností medzi mužmi a ženami, a to pokiaľ ide o práva žien, ako sú ľudské práva, 
kariérne vyhliadky či vyhliadky na zamestnanie a platové podmienky, prístup 
k vzdelávaniu a zdravotníckym službám, účasť na hospodárstve a rozhodovacích 
procesoch alebo politické zastúpenie;  

E.  keďže hospodárska kríza spôsobila pokles životnej úrovne väčšiny občanov EÚ; keďže 
pri 26 miliónoch nezamestnaných Európanov došlo v poslednom štvrťroku 2012 ku 
konvergencii mier nezamestnanosti žien a mužov, pričom tieto miery dosiahli 10,8 % 
a 10,6 %; keďže toto znižovanie rozdielov mier nezamestnanosti medzi pracovníkmi 
odlišného pohlavia nemôže prekryť skutočnosť, že v roku 2012 bolo neaktívnych viac 
žien ako mužov a keďže ženy často predstavujú korekčnú premennú pri fluktuáciách 
celkovej ponuky pracovných miest;  

F.  keďže súčasná kríza mimoriadne postihla mladých ľudí, pričom miera nezamestnanosti 
osôb mladších ako 25 rokov bola v septembri 2012 až 22 %1 ; keďže dievčatá majú 
menšie zastúpenie vo vzdelávacích procesoch zameraných na uľahčovanie prechodu zo 
školy do práce; keďže mladé ženy častejšie začínajú svoj pracovný život v dočasnej 
práci na čiastočný úväzok, čo znižuje trvanie zárobkovej činnosti; 

G. keďže mzdové rozdiely medzi ženami a mužmi majú vplyv na úroveň dôchodkov, čo 
má za následok vyššie riziko chudoby žien ako mužov;  

H.  keďže v roku 2012 podľa Eurostatu dosiahla celková miera zamestnanosti žien 62,4 % 
proti 74,6 % mužov vo veku 20 až 64 rokov;  

I.  keďže miera zamestnanosti je hlavným ukazovateľom merania nerovnosti medzi mužmi 
a ženami; keďže kvalita a pracovné podmienky sú rovnako dôležitými ukazovateľmi 
merania tejto nerovnosti;  

J.  keďže napriek skutočnosti, že určitý počet štátov prijal účinné, často legislatívne 
opatrenia na podporu zmien v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami, tieto zmeny sú aj 
naďalej príliš pomalé a nedostatočné;  

K. keďže Komisia by mala robiť viac v záujme zabezpečiť vykonávanie smerníc EÚ v tejto 
oblasti, a to najmä zo strany sociálnych partnerov, ktorí prerokúvajú kolektívne dohody 
a príliš často nepoznajú požiadavky Spoločenstva v oblasti rovnosti zaobchádzania so 

                                                 
1 Zdroj: Eurostat 155/2012, 31. október 2012. 
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ženami a mužmi, pokiaľ ide o platy, prístup k zamestnaniu, kariérnemu postupu 
a sociálne zabezpečenie;  

L.  keďže je poľutovaniahodné, že niektoré staré členské štáty ešte neuplatňujú tieto 
smernice správnym spôsobom, alebo nevykonávajú dostatočnú kontrolu nad 
zavádzaním predložených právnych predpisov;  

M. keďže segmentácia žien a mužov na trhu práce odhaľuje viaceré rozdiely medzi 
krajinami Únie; keďže segmentácia je najvyššia v tých krajinách, v ktorých ženy 
pracujú viac;  

N.  keďže prístup k službám zabezpečujúcim starostlivosť o deti, staršie a závislé osoby je 
nevyhnutný v záujme dosahovania rovnakej účasti žien a mužov na trhu práce, 
vzdelávaní a odbornej príprave; keďže domáci opatrovatelia sú aj naďalej 
diskriminovaní z hľadiska toho, že sa roky ich práce nezapočítavajú na výpočet 
dôchodkov a iných nárokov;  

O. keďže príjem žien, ktoré vykonávajú rovnakú prácu s rovnakou kvalifikáciou, je stále 
nižší ako príjem mužov; keďže rozdiel v platoch žien a mužov bol v EÚ na úrovni 
16,2 %; keďže nižšie mzdy žien nevyhnutne vedú k nižším dôchodkovým príspevkom, 
čo sa prejavuje nižšími dôchodkami; keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, a teda 
aj rozdiel v dôchodkoch žien a mužov patrí stále medzi hlavné dôvody, prečo sa ženy v 
neskoršom období života ocitajú pod hranicou chudoby;  

P. keďže v roku 2011 tvrdilo 78 % žien, že vykonávalo „domáce práce“ každý deň (v 
porovnaní s 39 % mužov1) a keďže flexibilný pracovný čas je kľúčovým prvkom 
dosahovania lepšej rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom; keďže v Európe 
bola v roku 2010 miera zamestnanosti žien s nezaopatrenými deťmi 64,7 % v porovnaní 
s 89,7 % mužov s nezaopatrenými deťmi; keďže len málo mužov si berie rodičovskú 
dovolenku;  

Q. keďže za posledné desaťročie došlo len k malému pokroku, pokiaľ ide o rodovo 
vyvážené politické rozhodovanie, pričom priemer EÚ sa zlepšil len o 4 percentuálne 
body z 22 % v roku 2003 na 26 % v roku 20122; keďže ešte stále nie je na 
manažérskych pozíciách v podnikoch a na univerzitách dostatok žien a počet političiek 
a výskumníčok rastie len veľmi pomaly;  

R. keďže ženy vo vidieckych oblastiach vo väčšej miere zažívajú viacnásobnú 
diskrimináciu a sú objektom rodových stereotypov ako ženy v mestských oblastiach 
a miera zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach je oveľa nižšia ako miera 
zamestnanosti žien v mestách; keďže okrem toho sa veľa žien na oficiálnom trhu práce 
nikdy aktívne nezúčastňovalo, a preto nie sú registrované ako nezamestnané, ani 
zahrnuté do štatistík nezamestnanosti, čo vedie k osobitným finančným a právnym 
problémom týkajúcim sa materskej dovolenky či pracovnej neschopnosti, nadobudnutia 
dôchodkových práv a prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, ako aj k problémom 
v prípade rozvodu;  

                                                 
1 Eurofound, 3. európsky prieskum kvality života, s. 57. 
2 Európska komisia, Správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2012, (SWD(2013)0171).  
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S. keďže tradičné rodové úlohy a stereotypy žien majú aj naďalej silný vplyv na rozdelenie 
úloh medzi ženami a mužmi v domácnosti, na pracovisku a aj celkovo v spoločnosti; 
keďže rodové stereotypy takisto udržiavajú status quo tradičných prekážok v 
dosahovaní rodovej rovnosti a obmedzujú možnosti zamestnania žien a ich osobný 
rozvoj, čo čiastočne vysvetľuje rozdiely medzi ženami a mužmi v zamestnaní a 
odvetviach; keďže dôležitú úlohu môžu zohrávať médiá, a to nielen pri rozširovaní 
stereotypov, a tým zhoršovaní obrazu žien a nadmernej sexualizácii mladých dievčat, 
ale aj pri prekonávaní rodových stereotypov, podpore účasti žien na rozhodovaní 
a rodovej rovnosti; 

T. keďže akčný program prijatý na konferencii ICPD v Káhire vymedzuje pojem 
„sexuálne a reprodukčné zdravie a práva“; 

U. keďže fyzické, sexuálne alebo psychické násilie páchané na ženách je hlavnou 
prekážkou rovnosti žien a mužov, je porušovaním základných práv žien a aj napriek 
prijímaným opatreniam zostáva tým najrozšírenejším porušovaním ľudských práv; 
keďže toto násilie nepozná žiadne geografické, ekonomické, sociálne či kultúrne 
hranice; keďže v štúdiách o rodovo podmienenom násilí sa odhaduje, že jedna pätina až 
jedna štvrtina všetkých žien v Európe má skúsenosť s telesným násilím aspoň raz počas 
svojho života v dospelosti a viac než jedna desatina bola vystavená sexuálnemu násiliu 
s použitím sily, 12 až 15 % žien v Európe je obeťami domáceho násilia, v dôsledku 
ktorého zomrie každý deň v Európskej únii sedem žien1; keďže obchodovanie s ľuďmi 
na sexuálne vykorisťovanie, ktorého obeťami sú v prevažnej väčšine ženy a dievčatá, je 
neprijateľným porušovaním ľudských práv, pričom ide o novodobú formu otroctva; 

V. keďže ženy a dievčatá sú hlavnými obeťami obchodovania s ľuďmi;  

W. keďže zber štatistických údajov o nerovnosti medzi pohlaviami je prioritou boja proti 
príčinám, ktoré bránia dosahovať rodovú rovnosť v Európskej únii;  

1.  poznamenáva, že rovnakou účasťou mužov a žien na trhu práce by sa mohol značne 
zvýšiť hospodársky potenciál EÚ a zároveň by sa mohla potvrdiť jeho spravodlivá 
a inkluzívna povaha; zdôrazňuje, že podľa prognóz OECD by celková konvergencia 
mier takejto účasti mala za následok nárast HDP o 12,4 % na obyvateľa do roku 2030;  

2. vyzýva na prijatie nevyhnutných opatrení na podporu vyšších mier zamestnanosti medzi 
ženami, ako sú napríklad dostupná starostlivosť a starostlivosť o deti, primerané režimy 
materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky a flexibilita pracovného času a pracovísk, 
vďaka čomu bude možné zosúladiť súkromný a pracovný život;  

3.  poukazuje na potrebu konkrétnych návrhov, prostredníctvom ktorých bude možné 
zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život a podporí sa vyváženejšie rozdelenie 
pracovných, rodinných a sociálnych zodpovedností medzi mužmi a ženami, najmä 
pokiaľ ide o pomoc závislým osobám a deťom; poznamenáva, že zvyšovanie počtu 
materských škôl a jaslí závisí nielen od nevyhnutných verejných politík vytvárania 
infraštruktúr, ale aj od stimulov podnikom na navrhovanie takýchto riešení; vyzýva teda 
obchodné a priemyselné (regionálne) komory, aby umožňovali vytváranie sietí 

                                                 
1 Posúdenie európskej pridanej hodnoty z marca 2013 o boji proti násiliu páchaného na ženách, PE 504.467. 
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podnikateľov, a to najmä podnikateliek, s cieľom nájsť spoločné a solidárne riešenia na 
zosúladenie pracovného a rodinného života;  

4.  vyzýva členské štáty, aby presadzovali opatrenia na poskytovanie pomoci a poradenstva 
ženám, ktoré sa rozhodnú podnikať;  

5. zdôrazňuje, že ženy predstavujú 52 % celkového obyvateľstva Európy, ale len jednu 
tretinu samostatne zárobkovo činných osôb alebo všetkých začínajúcich podnikateľov 
v EÚ; poukazuje na to, že ženy čelia väčším ťažkostiam ako muži, najmä pokiaľ ide 
o získavanie prístupu k financovaniu, odbornú prípravu, vytváranie sietí a zlaďovanie 
pracovného a rodinného života; vyzýva preto Európsku komisiu a členské štáty, aby 
podporovali podnikanie žien a využili potenciál polovice obyvateľov Európy na 
zabezpečenie udržateľného a dlhodobého rastu1;  

6. naliehavo vyzýva členské štáty, aby rodové hľadisko začlenili do politiky súdržnosti na 
roky 2014 – 2020 v záujme plnenia cieľov stanovených v stratégii EÚ 2020; vyzýva EÚ 
najmä na to, aby prijala záväzok zabezpečiť rovnosť medzi ženami a mužmi a aby ho 
presadzovala vo všetkých politikách EÚ a členských štátov; poznamenáva, že niektoré 
opatrenia si vyžadujú predovšetkým mobilizáciu skutočnej politickej vôle, ktorá doteraz 
pri vytváraní udržateľných, inkluzívnych, spravodlivých a rovnakých podmienok pre 
mužov a ženy chýbala;  

7. zdôrazňuje, že hoci dochádza k trendu znižovania rodových nerovností na trhu práce 
v dôsledku krízy z hľadiska rozdielov v mierach zamestnanosti a nezamestnanosti, toto 
zníženie nie je výsledkom toho, že Európa zrazu napreduje k väčšej rovnosti, ale ide 
skôr o dôsledok rapídneho poklesu zamestnanosti mužov, na ktorú mala kríza väčší 
vplyv; vyzýva členské štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí dosahovať lepšie 
zastúpenie žien v rozhodovacom procese, zlepšovať rovnováhu medzi pracovným 
a rodinným životom a naďalej bojovať proti násiliu páchanému na ženách;  

8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa spoločne snažili o výmenu osvedčených 
postupov s cieľom nájsť nové zdroje financovania verejných služieb, konkrétne 
zdravotných systémov, a pritom zohľadnili ťažkosti spojené s krízou a demografické 
problémy v dôsledku starnúceho obyvateľstva a zároveň zabránili znižovaniu vysokých 
noriem a požiadaviek stanovených v príslušných európskych modeloch;  

9. naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby využitím napríklad informačných 
kampaní či kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia podporili ženy k účasti na 
činnostiach v odvetviach, ktoré sú stereotypne považované za mužské, najmä v oblasti 
vedy a nových technológií, s cieľom v plnej miere využiť ľudský kapitál európskych 
žien v záujme dosahovania cieľov stratégie Európa 2020 a rovnosti medzi mužmi 
a ženami;  

10. poznamenáva, že podiel žien v odvetví hospodárstva, vedy a výskumu je nízky; žiada 
posilnenie informačných kampaní na odvrátenie tohto trendu a boj proti vysokej 
segmentácii pracovného trhu;  

                                                 
1 Oznámenie Komisie s názvom Akčný pláne pre podnikanie. Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v 
Európe, (COM(2012)0795). 
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11. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby u dievčat vzbudzovali záujem o sektory 
budúcnosti, v ktorých sú ženy nedostatočne zastúpené, aby im pomohli vstúpiť do 
týchto sektorov a zabezpečili im nepretržité príležitosti na vzdelávanie počas ich 
pracovného života, a podporovali úplnú rovnosť v odmeňovaní na každej úrovni;  

12. poznamenáva, že podľa údajov Komisie získalo v roku 2012 vysokoškolský diplom 
31,6 % mužov a 40 % žien vo veku od 30 do 34 rokov; zdôrazňuje, že ženy tvoria 60 % 
nových absolventov, ale napríklad v odvetví vedy a výskumu sú aj naďalej nedostatočne 
zastúpené; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvyšovali povedomie žien o odbornej 
príprave v týchto oblastiach a zabezpečili im rovnaké šance zamestnať sa a kariérne sa 
vyvíjať v týchto povolaniach ako mužom;  

13. očakáva, že Komisia prijme všetky dostupné opatrenia na presadenie všetkých aspektov 
smerníc EÚ o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vrátane opatrení zo strany 
sociálnych partnerov, ktorí rokujú o kolektívnych zmluvách, a že podporí dialóg so 
sociálnymi partnermi zameraný na otázky, ako sú transparentnosť platieb, podmienky 
pracovných zmlúv na čiastočný úväzok a pracovných zmlúv na dobu určitú pre ženy, 
a že zároveň podporí účasť žien v ekologických a inovačných odvetviach;  

14. poznamenáva, že v kariére žien vo všeobecnosti nedochádza k veľkému pokroku; 
vyzýva členské štáty, aby nabádali ženy na budovanie úspešnej kariéry a podporovali 
ich v tom, a to vrátane pozitívnych opatrení, ako sú siete a poradenské programy, ako aj 
vytváranie primeraných podmienok a zabezpečenie rovnakých príležitostí, ako majú 
muži, vo všetkých vekových kategóriách, pokiaľ ide o odbornú prípravu, povýšenie, 
rekvalifikáciu a preškoľovanie, ako aj v oblasti dôchodkových práv a dávok v 
nezamestnanosti, ktoré sú rovnocenné s tými, aké sa vzťahujú na mužov;  

15. zastáva názor, že pomoc ženám vrátiť sa na trh práce si vyžaduje viacrozmerné politické 
riešenia zahŕňajúce celoživotné vzdelávanie a opatrenia na boj proti neistej práci a na 
podporu práce s právami a diferencovaných postupov organizácie práce, keď o to ženy, 
ktorých sa to týka, požiadajú, aby sa zabránilo odchodom zo zamestnania 
a prerušovaniu kariéry;  

16. zdôrazňuje, že v decembri 2012 Komisia uznala, že je nutné pokračovať v politikách 
v oblasti mladých ľudí (balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a záruka 
pre mladých ľudí) pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti; vyzýva Komisiu, aby viac 
nabádala členské štáty na prijímanie opatrení s cieľom zabezpečiť, aby boli perspektívy 
vzdelávania a odbornej prípravy pre dievčatá rovnaké ako pre chlapcov;  

17. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej práci žien, ktorá prispieva k celkovej 
deregulácii štruktúr odmeňovania žien, čo spôsobuje rast chudoby medzi ženami, a to 
najmä v neskoršom veku;  

18. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie základnej 
zásady „rovnaká odmena za rovnakú prácu“ u žien aj u mužov, a vyzýva členské štáty, 
aby pokračovali vo verejných pracovných inšpekciách v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi s cieľom zistiť, či sa vyskytujú nízko platené formy práce tam, kde 
pracovnú silu predstavujú najmä ženy, a či vznikajú situácie nepriamej diskriminácie v 
oblasti miezd; poukazuje na to, že podľa záverov posúdenia európskej pridanej hodnoty 
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sa jednopercentným poklesom rozdielov v odmeňovaní žien a mužov zvýšil európsky 
rast o 0,1 %, čo znamená, že odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov je v 
súčasnom hospodárskom poklese veľmi dôležité; žiada Komisiu, aby podporovala 
členské štáty v znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, pri vykonávaní politík 
s cieľom odstrániť tieto rozdiely a pri výmene a propagovaní najlepších postupov;  

19. vyzýva na pokračovanie informačných kampaní o rovnakom odmeňovaní s cieľom 
podporiť zvyšovanie povedomia o skutočnosti, že z hľadiska spravodlivosti a práv je 
nevyhnutné snažiť sa dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi;  

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali príslušné opatrenia na znižovanie rozdielu 
v dôchodkoch žien a mužov, čo má priamy vplyv na rozdiel v odmeňovaní žien 
a mužov, a aby posúdili vplyv dôchodkových systémov na ženy pri osobitnom 
zohľadnení zmlúv na kratší pracovný čas a atypických zmlúv;  

21. vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala iniciatívy zamerané na podporu rovnakej 
odmeny pre ženy a mužov, a to konkrétne podporovaním podnikov v ich snahe 
dosahovať rovnosť na pracovisku;  

22. zdôrazňuje, že v záujme odstraňovania rodových stereotypov a podpory modelov 
rovnakého správania sa v spoločenskom i hospodárskom živote je mimoriadne dôležité 
vštepovať tieto hodnoty od útleho veku, uskutočňovať kampane na zvyšovanie 
povedomia na pracoviskách i v médiách a zdôrazňovať pritom úlohu mužov pri podpore 
rovnosti, rovnakom delení povinností v rodine a pri vytváraní rovnováhy medzi 
pracovným a rodinným životom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa odhodlanejšie 
zaviazali k skoncovaniu s rodovými stereotypmi zobrazovanými v médiách, 
a upozorňuje na dôležité opatrenia, ktoré obsahuje správa Európskeho parlamentu o 
odstraňovaní rodových stereotypov prijatá v roku 2013; vyzýva členské štáty, a najmä 
ich regulačné orgány v oblasti médií, aby zvážili miesto priznávané – z kvantitatívneho 
aj kvalitatívneho hľadiska – ženám a podporovali vyvážený, nestereotypný obraz žien 
spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť žien, ich rôzne úlohy a identitu, aby sa pritom 
kládol väčší dôraz na ich sociálny rozvoj, ústavné práva a úlohu v občianskej 
spoločnosti, inštitúciách, pracovnej oblasti, ako aj v médiách, najmä v reklamných a 
propagačných televíznych programoch, v neposlednom rade s cieľom zabrániť 
zobrazovaniu rodových stereotypov a obmedziť akúkoľvek snahu o hypersexualizáciu 
malých dievčat;  

23. zdôrazňuje, že je dôležité zdvojnásobiť na európskej úrovni úsilie s cieľom zvýšiť 
zastúpenie žien v politických oblastiach a v európskych inštitúciách vrátane Európskeho 
parlamentu; je presvedčený, že je potrebné podporovať účasť žien na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni a na úrovni územných samospráv; zdôrazňuje, že politické strany 
zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu; zdôrazňuje, že rovnomerne vyvážená účasť 
žien a mužov v politike je jedným z demokratických základov nášho politického 
systému a má zásadný význam pre dosiahnutie demokratického zastúpenia občanov EÚ; 
poznamenáva, že tento aspekt má priamy i nepriamy vplyv na účasť žien na voľbách; 
vyzýva členské štáty a ich strany, aby zohľadnili rodové hľadisko pri vypracúvaní 
volebných zoznamov, ako aj pri nominovaní do vrcholových administratívnych pozícií 
v inštitúciách;  
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24. zdôrazňuje, že rodová rovnosť v rozhodovacom procese je mimoriadne dôležitá, keďže 
sa zistilo, že väčší počet žien vo vrcholových hospodárskych pozíciách zabezpečí silnú 
organizačnú a finančnú výkonnosť podniku, ako aj lepšiu kvalitu rozhodovania, pričom 
väčšie zastúpenie žien vo vrcholových politických pozíciách je nevyhnutnou 
požiadavkou fungovania demokratickej spoločnosti;  

25. pripomína, že európske voľby, ktoré sa majú konať v roku 2014 a po ktorých bude 
nasledovať menovanie ďalšej Komisie a nominácie na tzv. najlepšie pracovné miesta 
v EÚ, sú šancou pokročiť na ceste k paritnej demokracii na úrovni EÚ a na to, aby sa 
EÚ stala v tejto oblasti vzorom; 

26. zdôrazňuje, že podľa štatistiky Komisie 15,8 % miest v správnych radách veľkých 
kótovaných spoločností v súčasnosti zastávajú ženy a že pokrok v náprave tejto situácie 
je pomalý, pričom ročný nárast medzi najvyššími predstaviteľmi týchto spoločností je 
len o 0,6 %; poznamenáva, že 97 % predsedov predstavenstiev podnikov tvoria muži; 
vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu lepšej rodovej 
vyváženosti na manažérskych pozíciách v podnikoch, aby ich urýchlene vykonávali, 
a prispeli tak k lepšej podnikateľskej výkonnosti, posilnenej konkurencieschopnosti 
a hospodárskym ziskom EÚ; víta návrh Komisie na smernicu zameranú na podporu 
zastúpenia žien v nevýkonných radách kótovaných spoločností, a to stanovením 
minimálneho cieľa zastúpenia žien 40 % do roku 2020; vyzýva Komisiu, aby využila 
informačné kampane na podporu väčšieho zastúpenia žien v rozhodovacích orgánoch 
malých a stredných podnikov; naliehavo vyzýva Radu, aby začala rokovania s 
Európskym parlamentom v súvislosti s prvým čítaním návrhu s cieľom dosiahnuť 
dohodu všetkých inštitúcií EÚ do konca siedmeho volebného obdobia;  

27. zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď je oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v 
právomoci členských štátov, pokiaľ ide o formuláciu a vykonávanie zdravotnej a 
vzdelávacej politiky, môže EÚ prispieť k podpore osvedčených postupov medzi 
členskými štátmi; 

28. poukazuje na to, že v záujme dosiahnutia rovnosti žien a mužov, či už na trhu práce 
alebo v rodinnom živote,  je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti vrátane oblasti sexuálneho zdravia, ktorá sa neobmedzuje na tehotenstvo; 
upozorňuje členské štáty na potrebu zamerať sa na prevenciu pohlavne prenosných 
chorôb a metód prevencie, ako aj na prevenciu a výskum s cieľom zlepšiť včasné 
odhalenie ochorení, ako je rakovina žien (prsníka, krčka maternice a vaječníkov) 
pravidelnými (gynekologickými) kontrolami;  

29. konštatuje, že feminizácia chudoby môže viesť k nárastu obchodovania so ženami, 
sexuálneho vykorisťovania a prostitúcie a posilneniu finančnej závislosti žien vrátane 
tých, ktoré sú obeťami domáceho násilia;  

30. zdôrazňuje význam boja proti násiliu páchanému na ženách s cieľom dosiahnuť rovnosť 
medzi ženami a mužmi; vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby v tejto oblasti začali 
spoločný postup a považovali za prioritu prijatie ďalších krokov na posilnenie politík a 
opatrení na ochranu dôstojnosti žien a boj proti násiliu páchanému na ženách; víta úsilie 
– na úrovni Spoločenstva aj na úrovni členských štátov – bojovať proti násiliu na 
ženách, mužoch a deťoch, do ktorého možno zaradiť smernicu o predchádzaní 
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obchodovaniu s ľuďmi a legislatívny balík na posilnenie práv obetí v EÚ, zdôrazňuje 
však, že tento jav zostáva aj naďalej závažným nevyriešeným problémom; vyzýva 
Komisiu, aby rok 2016 stanovila za európsky rok ukončenia násilia páchaného na 
ženách a predložila súvisiacu celoeurópsku stratégiu a akčný plán na ukončenie násilia 
páchaného na ženách, ktorým sa zavedú opatrenia na presadzovanie a podporu krokov 
členských štátov v oblasti predchádzania násiliu páchaného na ženách, rovnako ako aj 
osvetové podujatia, zhromažďovanie údajov a financovanie mimovládnych organizácií, 
ako bolo oznámené v záveroch Rady z marca 2010; žiada členské štáty, aby čo najskôr 
ratifikovali istanbulský Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách, 
a vyzýva Komisiu, aby podporila jeho ratifikáciu členskými štátmi a začala proces 
vedúci k pristúpeniu EÚ k tomuto dohovoru po zhodnotení jeho dôsledkov a pridanej 
hodnoty;  

31. poukazuje na to, že v apríli 2013 iba šesť členských štátov oznámilo úplnú transpozíciu 
smernice EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorej lehota na vykonávanie uplynula 
6. apríla 2013;  

32. so znepokojením berie na vedomie, že – podľa údajov dokumentu Preskúmanie 
vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ: Násilie páchané na 
ženách: podpora obetí (2012), ktorý vydal Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), 
– odborné vzdelávanie a udržateľnosť financovania verejných služieb, združení a MVO, 
ktoré poskytujú služby ženám, ktoré sa stali obeťami násilia, jednoznačne poznačili 
dôsledky hospodárskej krízy; pripomína, že na úrovni prístupu k podporným službám 
existujú medzi členskými štátmi obrovské rozdiely;  

33. poukazuje na význam systematickej odbornej prípravy kvalifikovaných pracovníkov, 
ktorí sa budú starať o ženy, ktoré sú obeťami fyzického, sexuálneho či psychického 
násilia; domnieva sa, že takáto odborná príprava je nevyhnutná pre poskytovateľov 
primárnej aj sekundárnej starostlivosti vrátane pohotovostných sociálnych služieb, ako 
aj zdravotnej a civilnej ochrany a policajných služieb;  

34. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
členských štátov. 

Or. en 

 
 


