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A. ÚVOD

Na schôdzi Európskej rady v Lisabone 23.-24. marca 2000 boli stanovené nové ciele 
zamerané na vytvorenie hospodárskej, sociálnej a environmentálnej obnovy v Európskej únii, 
aby sa Európa mohla stať najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou ekonomikou na 
svete založenou na vedomostiach, sprevádzanou kvalitatívnym  a kvantitatívnym zlepšením 
zamestnanosti a väčšou sociálnou súdržnosťou. 

Lisabonská stratégia stanovila ambiciózne ciele, ktoré sa týkajú celej európskej spoločnosti a 
takisto aj žien: zvýšiť mieru zamestnanosti, vypracovať stratégiu aktívneho starnutia, budovať 
spoločnosť založenú na výskume, informáciách, vzdelávaní a celoživotnom vzdelávaní. 

Počas posledných štyroch rokov nasledujúcich po odštartovaní lisabonskej stratégie sa 
hospodárska aktivita v Európe značne spomalila, čo sťažilo realizáciu uvedených cieľov.  
Séria štúdií, ako napríklad správa Skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedá pán Wim Kok1

, 

podčiarkla, že je potrebné naliehavo podniknúť opatrenia na racionalizáciu a zjednodušenie 

procesu. 

B. HLAVNÉ OBLASTI HODNOTENIA

Z rodového hľadiska je možné uviesť šesť hlavných oblastí hodnotenia, na ktoré je potrebné 
upriamiť pozornosť. Týmito oblasťami sú zamestnanosť, rozdiely v príjmoch, prístup k 
vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu, podpora nových foriem práce, organizácia 
pracovného času a rozdelenie úloh a starostlivosti.  

Tieto oblasti boli predmetom analýzy na Tematickom oddelení Generálneho riaditeľstva pre 
vnútorné politiky, ktoré vypracovalo referenčný dokument, ktorý je dostupný v anglickej a 
francúzskej verzii2.   

C. VEREJNÉ VYPOČUTIE

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví zorganizoval verejné vypočutie o téme strednodobej 
revízie lisabonskej stratégie z hľadiska rodovej perspektívy, na ktorom sa zúčastnili experti z 
jednotlivých členských štátov, administratívy, združenia a sociálni partneri3 . 

  
1 Práca, práca, práca. Vytvoriť viac pracovných miest v Európe, november 2003
2 pozri  L'évaluation de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre (Hodnotenie lisabonskej 
stratégie z hľadiska rodovej perspektívy), Európsky parlament, Tematické oddelenie C IP/C/FEMM/NT/2005-5 
z 11/04/2005
3 verejné vypočutie z 25. januára 2005
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Z navrhovaných opatrení je potrebné uviesť nasledovné: 
- potrebu prijať komplexný prístup v súvislosti s rovnakými príležitosťami žien a mužov 

(Gender Mainstreaming) vo Všeobecných usmerneniach pre hospodársku politiku, 
- uznať v rámci hospodárskych politík úlohu žien vo vedení domácnosti,    
- uznať prácu v domácnosti, tak aby si na jej základe bolo možné uplatniť nárok na 

dôchodok,    
- stále prepojenie flexibility a bezpečnosti pri práci, v záujme zosúladenia súkromného a 

pracovného života a bez rizika možnej existenčnej neistoty, 
- v rámci nových modelov organizovania práce je potrebné naplánovať zmluvné formy s 

diferencovaným prístupom k pracovnému času, aby sa tak uľahčil vstup a trvalá 
prítomnosť žien na trhu práce;   

- formou zlepšenej sociálnej ochrany a daňových úľav znížiť rozdiely medzi mužmi a 
ženami, pokiaľ ide o domácu starostlivosť a výchovu malých detí.  

D. REVIDOVANÁ LISABONSKÁ STRATÉGIA

1. Nové usmernenie pre cieľ

Európska rada na svojom jarnom zasadnutí pozitívne prijala návrh Európskej komisie 
sústrediť lisabonskú stratégiu na rast zamestnanosti, aby sa dosiahol cieľ 
najkonkurencieschopnejšej ekonomiky na svete založenej na vedomostiach1 .  
Revízia takisto navrhuje novú metódu riadenia, ktorá spočíva v zjednodušení usmernení a v 
monitorovaní stratégie, tak na úrovni Spoločenstva ako aj na úrovni členských štátov.  

Schematicky sa revízia lisabonskej stratégie znázorňuje nasledovne:  

OBLASTI ČINNOSTÍ

RAST A ZAMESTNANOSŤ

PRIORITY

1.Rozvoj a prehĺbenie jednotného trhu. 
2. Zlepšenie európskych a vnútroštátnych právnych predpisov. 
3. Realizácia otvorených a konkurencieschopných trhov v Európe a mimo nej. 
4. Rozšírenie a zlepšenie európskych infraštruktúr.
5. Zvýšenie a zlepšenie investovania do výskumu a rozvoja. 
6. Uľahčenie inovácie, prijímania informačných a komunikačných technológií a dlhodobo  
udržateľného využívania zdrojov.
7. Prispieť k vytvoreniu pevnej európskej priemyselnej základne. 
8. Podpora účasti čo najväčšieho počtu ľudí na trhu práce a modernizácia systémov sociálnej 
ochrany.  
9. Zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a zvýšenie flexibility trhov práce. 

  
1 KOM (2005) 24, z 2.2.2005
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10. Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu zlepšením výchovy a odbornej prípravy. 

METÓDA - RIADENIE

a) Plánovanie
Komisia prijme jednotný dokument zahrňujúci Všeobecné smerovania pre hospodársku 
politiku a usmernenia  pre zamestnanosť. Usmernenia sa budú v budúcnosti plánovať na tri 
roky (2005 - 2008) a bude ich dopĺňať Lisabonský program 2005 - 2008.

b) Monitorovanie 
Od roku 2006 budú musieť členské štáty predkladať Komisii jednotnú správu o realizovaní  
plánov reformy, ktoré prijmú v druhej polovici roka 2005.  

2. Rodové hľadisko v premisách 

Vo svojom oznámení Rade Komisia uznáva, že mimoriadne veľký potenciál žien na trhu 
práce zostáva nevyužitý a následne vyzýva sociálnych partnerov, aby sa zviazali odstraňovať  
rozdiely v príjmoch mužov a žien. Komisia takisto uznáva ťažkosti pri zosúladení 
súkromného a pracovného života a kladie dôraz na potrebu plánovať primerané štruktúry pre 
starostlivosť o deti v členských štátoch.  

Európska rada  na svojom jarnom zasadnutí opätovne potvrdila svoj cieľ dosiahnuť úplnú 
zamestnanosť, pričom zdôraznila potrebu zapracovať opatrenia umožňujúce zosúladiť 
súkromný a pracovný život.  

4. Prvé účinky revízie: komplexné usmernenia1

Európska komisia v rámci prezentovania novej stratégie predložila komplexný dokument 
obsahujúci odporúčanie pre Všeobecné usmernenia pre hospodársku politiku a návrh týkajúci 
sa Usmernení pre zamestnanosť. 

Komplexný dokument obsahuje 23 usmernení (15 pre Všeobecné usmernenia pre 
hospodársku politiku a 8 pre Usmernenia pre zamestnanosť), z ktorých si deväť zasluhuje 
osobitnú pozornosť z rodového hľadiska.  

Ø dve usmernenia pre zamestnanosť sa priamo dotýkajú rodového hľadiska:  

- U 16 (ZAMESTNANOSŤ): Uplatňovať politiky zamestnanosti zamerané na dosiahnutie 
úplnej zamestnanosti, na zlepšenie kvality a produktivity práce a na posilnenie sociálnej a 
územnej súdržnosti. 

Toto usmernenie zdôrazňuje potrebu zahrnúť otázku rovnosti medzi mužmi a ženami, aby sa 
dosiahli ciele zamerané na dosiahnutie úplnej zamestnanosti. 
Takisto podčiarkuje potrebu prepojiť flexibilitu a kvalitu zamestnanosti, aby sa na trhu práce 

  
1 KOM (2005) 141, z 12.4.2005
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objavili rôzne kategórie, ktoré môžu prispieť k úplnej zamestnanosti.   

- U 17 (ZAMESTNANOSŤ): Podporovať celoživotný prístup k práci.

Toto usmernenie zahŕňa opatrenia určené na zosúladenie pracovného a rodinného života, aby 
sa znížil nepomer medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti. Dôraz sa kladie na 
štruktúry starostlivosti o dieťa. Toto usmernenie je spojené s usmernením 2 (VUHP) „Chrániť 
ekonomickú udržateľnosť“, ktoré zdôrazňuje potrebu čeliť problému starnutia populácie. 

Ø Sedem ďalších usmernení sa dotýka otázok spojených s problematikou prístupu žien 
na trh práce a rovnosti pohlaví, bez toho, aby sa stanovili ako osobitný cieľ alebo 
poukazovali na vplyv rodového hľadiska. 

- U 3 (VUHP) Podporovať účinné využitie zdrojov. Toto usmernenie odporúča úpravu 
daňových systémov pre posilnenie rastového potenciálu a náležité pridelenie rozpočtových 
prostriedkov v prospech rastu.  

- U 5 (VUHP) Vývoj miezd a stabilizácia cien. Toto usmernenie spája vývoj miezd najmä s 
produktivitou, pričom nabáda k opatrnosti v súvislosti so zvyšovaním miezd. Je zahrnuté do U 
23 (ZAMESTNANOSŤ) „vývoj miezd a podpora zamestnanosti“, v ktorom sa požaduje, aby 
sa venovala osobitná pozornosť nízkym mzdám a prvému zamestnaniu. 

- U 10 (VUHP) Podporiť podnikavosť a malé a stredné podniky. Toto usmernenie  
odporúča zlepšenie finančného prostredia a vzdelávania, aby sa podporilo vytváranie malých 
a stredných podnikov.

-U 18 (ZAMESTNANOSŤ) Podporiť prístup na trh práce. Toto usmernenie navrhuje 
realizovať opatrenia zaručujúce primeranú úroveň sociálnej ochrany a personalizovanú pomoc 
pri hľadaní zamestnania. 

-U 20 (ZAMESTNANOSŤ) Podporiť flexibilitu a zosúladiť ju s istotou zamestnania.  Toto 
usmernenie odporúča predvídať zmeny spojené s otvorením trhu, aby sa minimalizovali 
sociálne náklady, najmä diverzifikáciou zmluvných dojednaní.   

-U 22 a 23 (ZAMESTNANOSŤ) Investovať do ľudského kapitálu a prispôsobiť 
vzdelávanie potrebám trhu práce. Tieto dve usmernenia sa zakladajú na celoživotnom 
vzdelávaní a na uznaní formálneho a neformálneho vzdelávania. 

Je potrebné poznamenať, že legislatívne uznesenie o návrhu rozhodnutia Komisie o 
usmerneniach pre zamestnanosť1, ktoré Európsky parlament prijal 26. mája 2005, obsahuje 
mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o rovnosti pohlaví, najmä v súvislosti s rozdielmi v 
príjmoch, prístupom na trh práce, vzdelávaním a novými zdrojmi pracovných miest2.  
E. ZÁVERY

  
1 C6-0111/2005 - 2005/0057 (CNS), najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4, 9-13 a 20-22
2 pozri: stanovisko Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (spravodajkyňa:  pani Astrid Lullings)
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Napriek spomenutým pokrokom ešte zostáva vynaložiť veľa úsilia, aby ženy mohli v plnej 
miere plniť svoju úlohu v lisabonskej stratégii. Je však možné urobiť prvý záver: bez prínosu 
žien je lisabonská stratégia odsúdená na neúspech. Želania Komisie a Rady nestačia na 
vyplnenie pretrvávajúcich medzier, najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnanosti a rozdiely v 
príjmoch.  

Druhý záver, ktorý je možné vyvodiť je ten, že prístup Komisie a Rady, pokiaľ ide o ženy v 
lisabonskej stratégii, je vo vzťahu k cieľom čisto funkčný. Pokiaľ ide o navrhnuté opatrenia, 
komplexný prístup k rovnosti príležitostí žien a mužov (Gender Mainstreaming) zostáva vo 
väčšine prípadov len lákadlom, zatiaľ čo oblasti Gender Budgeting-u sa nevenuje žiadna 
pozornosť. 

Okrem toho, pri hodnotení pokroku na základe čísel nemožno zabudnúť, že základom 
rozdielov zostáva diskriminácia žien, a to o to viac, že takéto hodnotenie nevedie k plne 
uspokojivým výsledkom. Zjavným dôkazom je nedostatočná priama súvzťažnosť medzi 
zvyšovaním úrovne vzdelania a mierou zamestnanosti mladých žien. Nové navrhované 
opatrenia je teda potrebné hodnotiť v súlade s týmto základným konštatovaním. 

V rámci novej metódy riadenia by bolo potrebné vypracovať novú kapitolu venovanú 
rodovému hľadisku a vplyvom navrhovaných opatrení na rovnosť pohlaví, najmä v rámci 
prístupu založenom na celoživotnom prístupe k práci. Na základe stáleho hodnotenia tohto 
vplyvu by Komisia a členské štáty mohli poopraviť prijaté opatrenia. 
Všeobecné smerovania pre hospodársku politiku by sa takisto mali viac zameriavať na 
osobitnú situáciu žien a navrhnúť opatrenia v tomto zmysle. Hoci niektoré opatrenia by mohli 
ženy priamo zaujímať, neexistuje systematický prístup založený na rodovom hľadisku (malé a 
stredné podniky, daňové opatrenia), čo de facto obmedzuje potencionálny vplyv týchto 
opatrení na rast aj na zamestnanosť. 


