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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 6 a 8 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

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

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW) z 18. decembra 1979,

– so zreteľom na smernice EÚ prijaté od roku 1975, ktoré sa venujú rozličným aspektom 
rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi  (smernica 79/7/EHS1, smernica 
86/613/EHS2, smernica 92/85/EHS3, smernica 2004/113/ES4, smernica 2006/54/ES5, 
smernica 2010/18/EÚ6 a smernica 2010/41/EÚ7),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 
2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb 
s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ8,

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 
burze a súvisiacich opatreniach (smernica o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch) 
(COM(2012)0614), ktorý Komisia predložila 14. marca 2012,

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

1 Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením, Ú. v. ES L 6, 10.1.1979, s. 24.
2 Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve 
a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva, Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, s. 56.
3 Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, Ú. v. ES L 
348, 28.11.1992, s. 1.
4 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 
a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 
s. 23.
6 Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej 
dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES, 
Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 13.
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení 
smernice Rady 86/613/EHS, Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.
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– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy 
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu v mene 
Európskej únie (COM(2016)0109),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 6. marca 2019 s názvom Správa 
za rok 2019 o rovnosti žien a mužov v EÚ (SWD(2019)0101),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k Istanbulskému 
dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu9

– so zreteľom na index rodovej rovnosti za rok 2019, ktorý 15. októbra 2019 uverejnil 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o odmietavom postoji k právam žien 
a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o rodovej rovnosti a daňovej politike 
v EÚ11,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2018 o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien 
a mužov v obchodných dohodách EÚ12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. októbra 2017 o posilnení ekonomického postavenia 
žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ13,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o potrebe stratégie EÚ na odstránenie 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu14,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2017 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii v období 2014 – 201515,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o podpore rodovej rovnosti 
v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu16,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2018 o ženách, rovnosti medzi ženami 
a mužmi a klimatickej spravodlivosti17,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o rodovej rovnosti a posilnení 
postavenia žien v digitálnom veku18,

9 Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.
10 Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.
11 Prijaté texty, P8_TA(2019)0014.
12 Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 9.
13 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 6.
14 Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 60.
15 Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 49.
16 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 99.
17 Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 34.
18 Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 44.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii Európskej únie pre rovnosť 
medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 201519,

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2019 o hospodárstvach uplatňujúcich 
rodovú rovnosť v EÚ: ďalší postup,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, najmä na jeho zásady 2 a 9,

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť II a na spoločný pracovný dokument 
útvarov s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie 
vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182),

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ako aj na vyhlásenia prijaté v 
rámci samitov OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20,

– so zreteľom na prieskum Agentúry pre základné práva (FRA) s názvom Násilie páchané 
na ženách: celoeurópsky prieskum, ktorý bol zverejnený v roku 2014,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, (COM(2020)0152),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0000/2020),

A. keďže právo na rovnaké zaobchádzanie je dôležité základné právo uznané v zmluvách 
Európskej únie a v Charte základných práv EÚ;

B. keďže štruktúry a stereotypy na celom svete prehlbujú nerovnosť a keďže rodová 
rovnosť sa podporí prekonaním týchto štruktúr a stereotypov; keďže na presadzovanie 
demokratických hodnôt, základných práv a predovšetkým práv žien je potrebné silné 
hnutie za práva žien a keďže hrozby pre práva žien predstavujú hrozbu aj pre 
demokraciu;

C. keďže EÚ prijala dôležité právne predpisy a poskytla kľúčové impulzy na dosiahnutie 
rodovej rovnosti; keďže toto úsilie sa však v posledných rokoch spomalilo, zatiaľ čo 
hnutia, ktoré sa stavajú proti politikám v oblasti rodovej rovnosti a právam žien, 
zažívajú rozmach; keďže tieto hnutia sa pokúšajú ovplyvňovať národné a európske 
politiky;

D. keďže všetky formy násilia páchaného na ženách sú porušením ľudských práv a jednou 
z najväčších prekážok pri dosahovaní rodovej rovnosti; keďže život bez násilia je 
predpokladom rovnosti; keďže dezinformačné kampane o rodovej rovnosti sa 
zameriavajú aj na problematiku násilia páchaného na ženách, ako to bolo vidieť v 
súvislosti s Istanbulským dohovorom;

E. keďže tradičné rodové úlohy a stereotypy ešte stále výrazne ovplyvňujú rozdelenie 

19 Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 2.
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práce v domácnosti, pri vzdelávaní, na pracovisku a v spoločnosti; keďže neplatená 
opatrovateľská práca, ktorú vykonávajú prevažne ženy, prispieva k rozdielom v 
odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov; keďže opatrenia na zabezpečenie rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom, ako je smernica o rovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom, sú dôležitými prvými krokmi, ale je potrebné ich 
doplniť ďalšími opatreniami s cieľom zapojiť viac mužov do neplatenej práce a 
podporiť model rovnocenného rozdelenia zárobkovej a opatrovateľskej činnosti;

F. keďže účasť žien na trhu práce nezabezpečuje ich rovnakú účasť na rozhodovaní, a 
preto obmedzuje potenciál žien meniť hospodárske, politické, sociálne a kultúrne 
štruktúry;

G. keďže chudoba v Európe neúmerne postihuje ženy, najmä slobodné matky, ženy so 
zdravotným postihnutím a staršie ženy, migrantky a príslušníčky etnických menšín;

H. keďže ženy vnímajú vplyv zmeny klímy inak, pretože sú z rôznych dôvodov 
zraniteľnejšie a čelia vyšším rizikám a zaťaženiu; keďže rodová rovnosť a začlenenie 
žien do rozhodovacieho procesu sú nevyhnutným predpokladom udržateľného rozvoja a 
efektívneho zvládnutia klimatických výziev; keďže všetky opatrenia v oblasti klímy 
musia zahŕňať rodové a prierezové hľadisko;

I. keďže na dosiahnutie rodovej rovnosti je nevyhnutný prístup ku komplexným 
informáciám zodpovedajúcim veku a k sexuálnej a vzťahovej výchove, ako aj prístup k 
sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti;

J. keďže index rodovej rovnosti za rok 2019 odhalil pretrvávajúce nerovnosti medzi 
mužmi a ženami v digitálnom odvetví; keďže odstránenie digitálnych rodových 
rozdielov a zaručenie digitálnych práv žien je mimoriadne dôležité vzhľadom na to, že 
dochádza k diskriminácii v dôsledku neobjektívnych súborov údajov, modelov a 
algoritmov v oblasti umelej inteligencie; keďže programátori v oblasti umelej 
inteligencie musia byť informovaní o nevedomých predsudkoch a stereotypoch s cieľom 
zabrániť ich opakovaniu a prehlbovaniu; keďže transformácia a digitalizácia trhu práce 
a hospodárstva môžu prehĺbiť existujúce hospodárske nedostatky a segregáciu na trhu 
práce;

K. keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, rodové rozpočtovanie a posudzovanie 
rodového vplyvu sú základnými nástrojmi na dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých 
oblastiach politiky EÚ;

Všeobecné poznámky

1. víta prijatie oznámenia Komisie s názvom Únia rovnosti:: stratégia pre rodovú rovnosť 
na roky 2020 – 2025, ktoré bolo predložené podľa plánu počas prvých 100 dní 
pôsobenia novej Komisie, ako silný znak politickej angažovanosti v európskych 
politikách v oblasti rodovej rovnosti a ako rozhodný, jasný a ambiciózny politický 
rámec, ktorý umožní čeliť útokom na práva žien a rodovú rovnosť; zdôrazňuje význam 
zvoleného dvojitého prístupu, ktorý pozostáva z cielených opatrení a konzistentného 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a prierezovosti ako prierezových zásad, a víta 
silné prepojenie medzi oblasťami činnosti a odstraňovaním stereotypov, rodových 
predsudkov a diskriminácie;



PR\1202772SK.docx 7/11 PE650.408v01-00

SK

2. víta ohlásenie niekoľkých doplňujúcich stratégií a požaduje strategický rámec na ich 
prepojenie a prijatie prierezového prístupu vo všetkých týchto stratégiách;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že stratégia zostáva nejasná, pokiaľ ide o otázku 
harmonogramov pre viaceré veľmi vítané opatrenia; vyzýva preto Komisiu, aby 
stanovila konkrétne časové rámce a dodatočné cielené opatrenia, ako aj usmernenia k 
účinnému vykonávaniu prierezového prístupu;

Boj proti násiliu páchanému na ženách

4. podporuje plán Komisie naďalej presadzovať ratifikáciu Istanbulského dohovoru v celej 
EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu osobitných opatrení na riešenie existujúcich 
rozdielov medzi členskými štátmi; upozorňuje však na skutočnosť, že viacero pokusov 
o presvedčenie zdráhajúcich sa členských štátov už zlyhalo; s potešením preto víta 
zámer Komisie navrhnúť v roku 2021 opatrenia na dosiahnutie cieľov Istanbulského 
dohovoru, ak bude pristúpenie EÚ naďalej blokované; žiada, aby sa podnikli prípravné 
kroky na zavedenie dodatočných právne záväzných opatrení na odstránenie násilia 
páchaného na ženách; veľmi víta plánované rozšírenie definícií oblastí obzvlášť 
závažnej trestnej činnosti podľa článku 83 ods. 1 ZFEÚ, ale žiada začlenenie všetkých 
foriem rodovo motivovaného násilia s cieľom zaujať aktívny prístup a položiť základy 
smernice EÚ o tejto problematike;

5. víta zámer predložiť dodatočné odporúčanie týkajúce sa predchádzania škodlivým 
praktikám a spustiť sieť EÚ na prevenciu rodovo motivovaného a domáceho násilia; 
požaduje uplatňovanie vymedzení pojmov a cieľov Istanbulského dohovoru a neustále 
zapájanie organizácií pre práva žien a organizácií občianskej spoločnosti;

6. upozorňuje na rozsah a vplyv násilia a obťažovania na pracovisku; poukazuje na to, že 
najmä neformálne opatrovateľky, pracovníčky v domácnosti a poľnohospodárske 
pracovníčky nemajú dostatočnú ochranu, a preto vyzýva členské štáty, aby prijali 
dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 190 a 189 s cieľom posilniť práva 
pracovníkov, najmä žien, v neformálnom hospodárstve;

7. víta navrhované osobitné opatrenia na boj proti kybernetickému násiliu; vyzýva na 
prijatie záväzných legislatívnych opatrení na boj proti týmto formám násilia a na 
podporu členských štátov pri rozvoji nástrojov odbornej prípravy pre políciu, justičný 
systém a odvetvie informačných a komunikačných technológií;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila dlhoočakávanú stratégiu EÚ na odstránenie 
obchodovania s ľuďmi, a zdôrazňuje potrebu jasného rodového zamerania, keďže 
najviac dotknuté sú ženy a dievčatá, ktoré sú často obeťami obchodovania na účely 
sexuálneho vykorisťovania; trvá na tom, že je dôležité zahrnúť opatrenia a stratégie na 
zníženie dopytu;

9. víta oznámenie o novom prieskume v rámci celej EÚ o rozšírení a dynamike násilia 
páchaného na ženách;

Ženy a hospodárstvo

10. podporuje revíziu barcelonských cieľov; požaduje finančnú podporu a výmenu 
najlepších postupov medzi členskými štátmi, ktoré ešte nedosiahli stanovené ciele; 
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okrem toho víta vypracovanie usmernení pre členské štáty na boj proti finančným 
demotivačným faktorom vo vzťahu k sociálnym, hospodárskym a daňovým politikám;

11. víta záväzok Komisie predložiť do konca roka 2020 záväzné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania; poukazuje však na to, že ešte treba vyriešiť otázku 
rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty v rôznych 
profesijných odvetviach; dôrazne odporúča začlenenie zásady rovnakej odmeny za 
prácu rovnakej hodnoty medzi ženami a mužmi, ktorá by mohla byť vymedzená takto: 
„Práca sa považuje za prácu rovnakej hodnoty, ak na základe porovnania dvoch skupín 
pracovníkov, ktoré neboli vytvorené svojvoľne, a s prihliadnutím na také faktory, ako sú 
pracovné podmienky, stupeň zodpovednosti priznanej pracovníkom a fyzické alebo 
duševné požiadavky na prácu, je vykonaná práca porovnateľná“; poukazuje na to, že na 
tento účel sa musia vypracovať rodovo neutrálne nástroje hodnotenia pracovných miest 
a klasifikačné kritériá;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa zasadzovala za viac žien v rozhodovacích funkciách 
v ekonomike tým, že zdôrazní hospodárske a spoločenské výhody takéhoto prístupu a 
podelí sa o najlepšie postupy, s cieľom ukončiť patovú situáciu v súvislosti so 
smernicou o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch;

13. víta podporu rodovej parity vo volených orgánoch, ako je Európsky parlament, a 
zdôrazňuje, že v tejto súvislosti musí slúžiť ako vzor;

Digitálne politiky na podporu rodovej rovnosti

14. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným zastúpením žien v odvetví IKT a poukazuje 
na riziko takéhoto posilňovania a šírenia stereotypov a rodových predsudkov 
prostredníctvom programovania umelej inteligencie a iných programov; vyzýva na 
transformáciu technológií a umelej inteligencie na nástroje podporujúce boj za 
odstránenie rodových stereotypov a umožňujúce dievčatám a ženám študovať odbory 
vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a IKT a zotrvať na tejto 
profesijnej dráhe;

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ a financovanie politík v 
oblasti rodovej rovnosti

15. opätovne zdôrazňuje význam uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti ako 
systematického prístupu k dosiahnutiu rodovej rovnosti; víta preto novovytvorenú 
pracovnú skupinu Komisie pre rovnosť; zdôrazňuje význam transparentnosti a 
zapojenia organizácií pre práva žien a organizácií občianskej spoločnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby prijala ustanovenia, na základe ktorých bude pre generálne 
riaditeľstvá povinné zohľadňovať príspevky uvedenej pracovnej skupiny;

16. naliehavo žiada, aby sa uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti začlenilo do politík EÚ 
v oblasti životného prostredia a klímy, napríklad do zelenej dohody, aby sa zaručila 
finančná a inštitucionálna podpora, rodová odbornosť a silné politické opatrenia na 
podporu rovnakej účasti žien v rozhodovacích orgánoch a klimatických politikách na 
vnútroštátnej a miestnej úrovni a aby sa ženy a dievčatá uznávali a podporovali ako 
nositeľky zmien;

17. poznamenáva, že daňové politiky majú na jednotlivé druhy domácností rôzny vplyv; 
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zdôrazňuje, že z hľadiska dosiahnutia daňovej spravodlivosti pre ženy má zásadný 
význam individuálne zdaňovanie;

Zvrátenie odmietavého postoja k rodovej rovnosti

18. zdôrazňuje potrebu pravidelnej výmeny medzi členskými štátmi a Komisiou o rodových 
aspektoch v oblasti zdravia vrátane usmernení pre komplexnú sexuálnu a vzťahovú 
výchovu, rodovo citlivých reakcií na epidémie a problematiky sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv (SRZP); vyzýva Komisiu, aby SRZP zahrnula do svojej 
budúcej stratégie EÚ v oblasti zdravia a aby podporovala členské štáty pri poskytovaní 
vysokokvalitného a nízkoprahového prístupu k službám zdravotnej starostlivosti;

19. požaduje podporu pre obhajcov práv žien a organizácie pre práva žien v EÚ aj na celom 
svete; žiada o neustále monitorovanie súčasného stavu, pokiaľ ide o práva žien a 
dezinformácie o politikách v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých členských štátoch, a 
o vytvorenie výstražného systému, ktorý upozorní na regresiu; vyzýva Komisiu, aby 
podporila štúdie analyzujúce vplyv útokov a dezinformačných kampaní na práva žien a 
rodovú rovnosť, a vyzýva Komisiu, aby analyzovala ich základné príčiny a rozvíjala 
overovanie faktov a protiargumenty;

Rodová rovnosť prostredníctvom vonkajších vzťahov EÚ

20. žiada o súdržnosť a vzájomné posilnenie vnútorných a vonkajších politík EÚ, pokiaľ ide 
o zásadu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a zásadu rodovej rovnosti, boj proti 
rodovým stereotypom a normám, ako aj škodlivým praktikám a diskriminačným 
právnym predpisom prostredníctvom vonkajších vzťahov;

21. víta záväzok Komisie zabezpečiť začlenenie osobitnej kapitoly o obchode a rodovej 
rovnosti do modernizovanej dohody o pridružení s Čile a podporovať a presadzovať 
začlenenie týchto kapitol do všetkých ďalších obchodných a investičných dohôd EÚ;

°

° °

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

Tento rok sa pri príležitosti 25. výročia prijatia cieľov Pekinskej akčnej platformy uskutočnia 
na celom svete rôzne posúdenia s cieľom určiť mieru pokroku pri dosahovaní rodovej 
rovnosti.  Tieto posúdenia opäť veľmi jasne ukážu, že skutočná rodová rovnosť, ktorá sa 
dotýka všetkých oblastí života, napreduje len pozvoľna a že rodové rozdiely pretrvávajú bez 
ohľadu na naše úsilie.

Násilie páchané na ženách a dokonca aj femicídy sú každodennou realitou, ekonomická 
nezávislosť žien stále nie je zabezpečená v dôsledku silnej segregácie vo vzdelávaní a na trhu 
práce a nerovnosti v odmeňovaní a neplatená opatrovateľská práca spočíva najmä na pleciach 
žien. Okrem toho naďalej pretrváva vylúčenie žien z pozícií s rozhodovacími právomocami. 
Pozície v politike, ekonomike a kultúre, ktoré by mohli priniesť posun a z ktorých by sa dali 
zmeniť tieto (štrukturálne) nerovnosti, sú medzi pohlaviami rozdelené nerovnomerne.

Tieto predpoklady potvrdzuje aj index rodovej rovnosti EÚ, vypracovaný Európskym 
inštitútom pre rodovú rovnosť, v ktorom EÚ dosiahla v priemere 67,4 bodu z celkových 100 
bodov, čo ukazuje, že je sotva za polcestou k úplnej rovnosti.

Dosiahnutiu rodovej rovnosti bránia opatrenia a dôsledky hospodárskej krízy a nedostatočná 
politická vôľa stanoviť si tento cieľ za prioritu, a to napriek nádejným vyhliadkam v 
poslednom desaťročí. V súčasnosti musí čeliť úmyselným útokom a odmietavému postoju 
vo viacerých členských štátoch, ktoré namiesto napredovania obhajujú status quo. Vďaka 
silným hnutiam občanov v niektorých členských štátoch nedošlo vo viacerých krajinách 
k prijatiu obávaných regresívnych opatrení (aspoň v papierovej podobe) a nepodarilo sa 
umlčať hlasy domáhajúce sa úplnej rovnosti a ďalších opatrení. Rovnako by sa nemala utlmiť 
ani naša politická vôľa. Nerovnosť žien a mužov a štrukturálnu diskrimináciu však naďalej 
umocňujú rôzne spoločenské výzvy. Čerstvým príkladom je kríza v súvislosti s pandémiou 
Covid-19. Zatiaľ čo práca žien v príslušných sektoroch, ako sú zdravotná starostlivosť a 
dodávky potravín, má zásadný význam pre fungovanie spoločnosti, potrebný prístup žien k 
službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a k podporným štruktúram, napríklad k 
linkám pomoci a útulkom v prípade násilia, je v súčasnosti prevažne obmedzený.

Tento trend musíme okamžite zastaviť a na najbližších päť rokov musíme vytvoriť spoločný 
a ambiciózny rámec, ktorý prinesie účinné a súdržné opatrenia na riešenie všetkých foriem 
diskriminácie žien a mužov. Musíme urobiť maximum, aby sme skoncovali s diskrimináciou 
na základe etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, rodovej identity, zdravotného 
postihnutia, náboženského presvedčenia, triednej príslušnosti, národnosti alebo veku. 
V súvislosti s rodovou rovnosťou, ale aj všetkými ostatnými európskymi politikami, teda 
treba uplatňovať prierezový prístup.

Spravodajkyňa navyše zastáva názor, že ciele, ktoré si Európa vytýčila v oblasti hospodárstva, 
sociálnych vecí a zamestnanosti, možno dosiahnuť len vtedy, keď sa dosiahne aj úplná rodová 
rovnosť. Preto treba rovnosť chápať ako strategicky dôležitý a všeobecný cieľ. Inštitúcie EÚ 
a členské štáty teda musia pri svojich činnostiach dôkladne zohľadňovať zásady uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti, posúdenia rodového vplyvu a rodového rozpočtovania.

Návrh na novú stratégiu EÚ v oblasti rodovej rovnosti, ktorý Komisia predstavila počas 
prvých 100 dní svojho funkčného obdobia, možno vnímať ako jasný politický signál na 
podporu všetkého úsilia o dosiahnutie rodovej rovnosti. Vymedzujú sa v ňom spoločné ciele a 
potrebné opatrenia v oblasti práv žien a rodovej rovnosti v EÚ, ktoré majú ukončiť rodovo 
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motivované násilie a stereotypy, zabezpečiť rovnakú účasť a rovnaké príležitosti na trhu práce 
vrátane transparentnosti odmeňovania s cieľom dosiahnuť rovnakú odmenu za prácu rovnakej 
hodnoty a konečne dosiahnuť rodovú vyváženosť v rozhodovacích funkciách. Okrem toho sa 
v ňom rozvíja myšlienka rovnocenného rozdelenia zárobkovej a opatrovateľskej činnosti 
a navrhujú sa opatrenia, ktoré umožňujú rozdeliť platenú a neplatenú prácu medzi ženy 
a mužov rovnakým dielom.

Spravodajkyňa osobitne víta záväzok bojovať proti rodovým predsudkom a stereotypom, 
ktoré sú jedným z hlavných dôvodov diskriminácie, ako aj dôkladné používanie prierezového 
prístupu, ktorý bude zameriavať úsilie na ženy a mužov v celej ich rozmanitosti, keďže ide 
o nesmierne potrebný prístup, ktorý môže znamenať skutočný posun pre všetky ženy a mužov 
v EÚ.

Vzhľadom na to, že stratégia Komisie bola navrhnutá tak, aby sa k nej dali priebežne prijímať 
zmeny, Európsky parlament ju bude neustále monitorovať a navrhovať ďalšie kroky a 
opatrenia. Táto správa je prvou z celého radu ďalších správ. Vyzdvihujú sa v nej pozitívne 
opatrenia, ktoré sú naplánované, no zároveň sa poukazuje na dodatočné ciele, kroky 
a opatrenia nevyhnutné na komplexnú a súdržnú tvorbu politiky na úrovni EÚ s cieľom 
konečne nastoliť rodovú spravodlivosť v EÚ a vo svete.


