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Rodová rovnosť je základným právom, ktorému sa v EÚ venuje mimoriadna pozornosť. 
V Amsterdamskej zmluve sa výslovne považuje za úlohu ES, ktorej cieľom je odstrániť 
nerovnosti a podporiť rovnosť medzi mužmi a ženami pri všetkým činnostiach (články 2 a 3 
ES), preto sa od členských štátov a všetkých európskych inštitúcií vyžaduje, aby v tejto 
oblasti konali.

Ako však ukazuje 28,4 % rozdiel v miere zamestnanosti mužov a žien v roku 2007 v štátoch 
EÚ 271, rodová nerovnosť na pracovnom trhu zostáva naďalej štrukturálnym problémom, 
ktorý sa musí riešiť. A to je nesmierne dôležité nielen preto, že rovnosť je jednoznačne 
základným právom, ale aj preto, že na lisabonskej Európskej rade v marci 2000 bola 
Európskej únii pridelená úloha zvýšiť mieru zamestnanosti žien do roku 2010 na viac než 
60 %.

Okrem toho, ako ukazujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, v EÚ sa líši priemerne o 15 % 
a tento rozdiel spôsobujúci rodovú nerovnosť sa musí odstrániť nielen zvýšením 
zamestnanosti, ale aj zlepšením kvality zamestnanosti. V správe Medzinárodnej konfederácie 
odborov z roku 2008 o globálnych rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien sa uvádza, že 
vyššie vzdelanie žien nemusí zákonite viesť k menším rozdielom v odmeňovaní, 
a v niektorých prípadoch sa dokonca tieto rozdiely vyšším vzdelaním ešte zvyšujú.

Na druhej strane, skúsenosti a výskumy ukazujú, že počet sporov a sťažností v súvislosti 
s rodovou nerovnosťou je veľmi nízky. Pre nedostatok informácií a nedostatočnú podporu sa 
v sociálno-hospodárskom kontexte, v ktorom sa práca žien stále považuje za zbytočnú, ženy 
stále zdráhajú žiadať svoje práva.

Revízia smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní z roku 1976

Nadobudnutie účinnosti Amsterdamskej zmluvy prinieslo podnet na revíziu smernice 
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní z roku 1976 na základe judikatúry pripravenej 
Európskym súdnym dvorom a novej spoločenskej reality.

Na výslednej smernici 2002/73/ES ovplyvnenej prijatím podobných právnych predpisov 
v oblasti antidiskriminácie (smernice 2000/78/ES a 2000/48/ES) sa spoločne dohodli 
Parlament a Rada. Výbor FEMM zohral pri tejto revízii dôležitú úlohu a inicioval mnohé 
nové prvky, ktoré z tejto smernice urobili dôležitý míľnik v boji za rodovú rovnosť. 

Revidovaná smernica podstatne podnietila úpravu predchádzajúcich právnych predpisov 
začlenením nasledujúcich prvkov:

- zavedenie definícií priamej a nepriamej diskriminácie a začlenenie pojmu obťažovanie 
a sexuálne obťažovanie do právne záväzného textu,

- požiadavka, aby členské štáty prijali opatrenia, ktorými sa budú podniky motivovať pri 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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prijímaní krokov na predchádzanie akémukoľvek diskriminačnému správaniu s osobitným 
dôrazom na boj proti obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu,

- povzbudzovanie členských štátov pri aktívnom uplatňovaní rodového hľadiska pri 
prijímaní a vykonávaní zákonov,

- požiadavka, aby členské štáty zriadili vnútroštátne orgány na podporu rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami (orgány rovnakého zaobchádzania),

- ochrana práv mužov aj žien na návrat z materskej dovolenky, a v členských štátoch, 
v ktorých sa tieto práva uznávajú, z otcovskej dovolenky a dovolenky na osvojenie 
dieťaťa,

- požiadavka, aby členské štáty zaviedli opatrenia na posilnenie sociálneho dialógu,
- posilnenie úlohy MVO pri podpore rovnosti,
- požiadavka, aby členské štáty podporovali prijímanie plánov v oblasti rodovej rovnosti 

podnikmi, 
- požiadavka, aby členské štáty stanovili pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade 

porušení týchto práv, a prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. 
Sankcie, ktorými môže byť zaplatenie odškodného obeti, musia byť účinné, proporčné 
a odradzujúce.

Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní z roku 2002 

Ako je stanovené v článku 2 smernice, členské štáty zavedú do platnosti právne predpisy 
a administratívne opatrenia v súlade so smernicou 2002/73/ES najneskôr do 5. októbra 2005, 
alebo zabezpečia zavedenie potrebných ustanovení na základe dohody medzi sociálnymi 
partnermi. Členské štáty prijmú všetky potrebné kroky na zabezpečenie výsledkov uložených 
smernicou za každých okolností a okamžite o tom informujú Komisiu. Okrem toho členské 
štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na vypracovanie správy Komisie pre 
Európsky parlament a Radu o uplatňovaní tejto smernice počas trojročného obdobia.

Po predložení tejto správy bude najdôležitejšie posúdiť zavedenie osobitných nástrojov na 
vykonávanie smernice v členských štátoch, a to najmä v súvislosti s:

- komplexnou transpozíciou koncepcií priamej diskriminácie, nepriamej diskriminácie, 
obťažovania alebo sexuálneho obťažovania,

- rozsahom smernice v súvislosti so začlenením štátnych zamestnancov a samostatne 
zárobkovo činných osôb,

- vytvorením nezávislých vnútroštátnych orgánov s primeranými kompetenciami a zdrojmi 
na podporu a monitorovanie rovnakého zaobchádzania bez diskriminácie na základe 
pohlavia,

- dostupnosťou súdnych konaní,
- odstrašujúcimi a proporčnými sankciami predstavujúcimi odškodnenie obetí, čo znamená, 

že sa vopred nestanovujú žiadne stropy,
- právom organizácií zapojiť sa do súdneho konania v mene alebo v rámci podpory obetí,
- vládnym záväzkom týkajúcim sa vypracovania systematických stratégií proti 

diskriminácii vrátane preventívnych opatrení,
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- opatreniami podľa článku 2 ods. 8 týkajúcimi sa zabezpečenia úplnej rovnosti medzi 
mužmi a ženami (t. j. pozitívnych činností),

- ustanovením postupov monitorovania na kontrolu postupov na pracovisku v oblasti 
znižovania diskriminácie na základe pohlavia v zamestnaní,

- vypracovaním metód na podporu zamestnávateľov pri pravidelnom poskytovaní 
informácií mužom aj ženám o rovnakom zaobchádzaní,

- objasnením a rozsahom vylúčenia na základe vlastnosti súvisiacej s pohlavím,
- konzultáciami a dialógom so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou 

s legitímnym záujmom prispievať k boju proti diskriminácii na základe pohlavia.

Prijatím smernice 2002/73 poskytla Európska únia účinný nástroj na zlepšenie vnútroštátnych 
právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní v súvislosti so zamestnaním, ale jej pomalým 
a nekvalitným vykonávaním sa ohrozí realizácia Lisabonskej stratégie a možnosti rozvinúť 
celkový potenciál sociálnej a hospodárskej kapacity EÚ.

Uplatňovanie a transpozícia smernice 2002/73/ES a postupy Komisie:

Zatiaľ smernicu 2002/73/ES správne transponovalo iba Španielsko.

1. Konania vo veci neoznámenia:

Na konci obdobia určeného na transpozíciu smernice 2002/73/ES neoznámilo opatrenia na 
transpozíciu smernice deväť štátov. Následne Komisia iniciovala proti všetkých týmto štátom 
konania o porušení.

V máji 2008 stále nie sú uzatvorené konania proti Luxembursku a Belgicku. V nedávnom 
rozsudku Súdneho dvora (6.3.2008) sa potvrdzuje, že Luxembursko nesplnilo svoje 
povinnosti. 

Belgicko implementovalo smernicu neúplne, keďže niektoré právne predpisy na regionálnej 
úrovni stále chýbajú.

2. Konania vo veci porušenia:

Pre zložitosť a novosť ustanovení Komisia zistila množstvo problémov pri transponovaní 
smernice 2002/73/ES. Komisia preto odoslala 22 členským štátom písomné upozornenia, hoci 
sa očakáva, že po uskutočnení dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi sa vyrieši veľké 
množstvo sťažností.
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