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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010
(2006/2132(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010“ 
(KOM(2006)0092)1,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/51/ES z 20. decembra 2000 o akčnom programe 
Spoločenstva týkajúcom sa stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti žien a mužov (2001-
2005)2 a jej uznesenie o tejto otázke3,

– so zreteľom na právne nástroje Spojených národov v oblasti ľudských práv a hlavne práv 
žien, zvlášť na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ako aj na 
ostatné nástroje OSN v oblasti násilia páchaného na ženách, akými sú Viedenská 
deklarácia a jej akčný plán, prijaté Svetovou konferenciou o ľudských právach, rezolúcie 
Valného zhromaždenia Spojených národov 48/104 z 20. decembra 2004 o odstránení 
násilia páchaného na ženách, 58/147 z 19. februára 2004 o odstránení domáceho násilia 
páchaného na ženách, 57/179 z 30. januára 2003 o odstránení zločinov páchaných na 
ženách pre očistenie cti, 52/86 z 2. februára 1998 o opatreniach na prevenciu proti 
zločinom a súdnych opatreniach na odstránenie násilia páchaného na ženách,

– so zreteľom na akčnú platformu, schválenú počas štvrtej svetovej konferencie o ženách, 
ktorá sa konala v Pekingu 15. septembra 1995 a jej rezolúciu z 18. mája 2000 o sledovaní 
pekingskej akčnej platformy4,

– so zreteľom na konečnú správu 49. schôdze výboru Valného zhromaždenia Spojených 
národov o postavení žien z marca 2005,

– so zreteľom na správu konzultačného výboru Komisie pre rovnosť príležitostí žien a 
mužov o začlenení dimenzie pohlavia do národných rozpočtov z mája 2006,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z Lisabonu 23. a 24. marca 2000, 
Štokholmu 23. a 24. marca 2001, Barcelony 15. a 16. mája 2002, Bruselu 20. a 21. marca 
2003 a Bruselu 25. a 26. marca 2004,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/600/ES z 12. júla 2005 o usmerneniach politík 
zamestnanosti členských štátov5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o budúcnosti lisabonskej stratégie v 
súvislosti s rodovou perspektívou6,

  
1 Zatiaľ nezverejnené v Úradnom vestníku.
2 Ú. v. L 17 z 19.1.2001, s. 22. 
3 Ú. v. C 223 z 8.8.2001, s. 153. 
4 Ú. v. C 59 z 23.2.2001, s. 258.
5 Ú. v. L 205 zo 6.8.2005, s. 21.
6 Textes adoptés, P6_TA(2006)0029.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. marca 2004 o zosúladení profesionálneho, rodinného 
a súkromného života1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2004 o rozdelení pracovného času2,

– so zreteľom na akčný plán rovnosti pohlaví 2005-2015 prijatý Commonwealthom,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví a stanoviská Výboru pre 
rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-
0000/2006),

A. keďže Viedenská deklarácia prijatá 25. júna 1993 na Svetovej konferencii OSN o 
ľudských právach opätovne potvrdzuje, že „ľudské práva žien a dievčat sú 
neodcudziteľnou, integrálnou a nedeliteľnou súčasťou ľudských práv“ a že rovnosť žien 
a mužov je základnou hodnotou Európskej únie uznávanou Zmluvou a založení 
Európskeho spoločenstva a Chartou základných práv Európskej únie, 

B. keďže násilie páchané na ženách je najrozšírenejšou formou porušovania ľudských práv, 
ktoré nemá zemepisné, ekonomické ani sociálne hranice, a keďže napriek úsiliu na 
národnej, medzinárodnej úrovni i na úrovni Spoločenstva je počet žien, ktoré sú obeťami 
násilia, alarmujúci3, 

C. keďže riziko chudoby zasahuje veľké množstvo žien, vrátane tých, ktoré pracujú4, 
pretože stále pretrváva diskriminácia a nerovnosti vo vzdelávaní, osobných službách, 
prístupe k zamestnaniu, rodinnej zodpovednosti, právach na dôchodok, ako aj v rámci 
právnej ochrany v prípade rozluky alebo rozvodu, najmä čo sa týka ekonomicky 
závislých žien,

D. keďže súbor kultúrnych a sociálnych hodnôt Európskej únie a jej členských štátov, totiž 
dôstojnosť ľudskej osoby, sloboda, rovnosť, dialóg a participácia predstavuje dedičstvo 
všetkých občanov a obyvateľov Európskej únie, keďže osvojenie týchto hodnôt je pre 
Európsku úniu prioritou a zmyslom emancipácie a integrácie, najmä pre ženy, ktoré sú 
pre jazykové, kultúrne alebo náboženské bariéry izolované,

E. keďže zahrnutie dimenzie pohlavia do národných rozpočtov je základným prostriedkom 
účinného riadenia politík rovnosti príležitostí a keďže poznatky a skúsenosti v danej 
oblasti na európskej, národnej alebo regionálnej úrovni umožňujú, aby bol tento aspekt už 
teraz uplatňovaný v rozpočte a programoch Spoločenstva počas prípravnej, realizačnej i 
hodnotiacej etapy5,

  
1 Ú. v. C 102E z 28.4.2004, s. 492.
2 Ú. v. C 97E z 22.4.2004, s. 566.
3 Podľa údajov, ktoré poskytol UNIFEM, minimálne každá tretia žena bola počas svojho života obeťou nejakého 
druhu násilia.
4 Takisto vzhľadom na skutočnosť, že v 85 % prípadov je hlavou jednorodičovskej rodiny žena.
5 Porovnaj aj práce OECD, UNIFEM, Svetovej banky, Sekretariátu Commonwealthu pre rovnosť príležitostí, 
ako aj štúdie a projekty realizované Radou Európy, Severskou radou ministrov alebo holandským Ministerstvom 
pre zamestnanosť a sociálne veci.
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F. keďže článok 3, odsek 2 a články 13 a 152 Zmluvy o ES definujú úlohu Spoločenstva pri 
napĺňaní rovnosti pohlaví v politikách na ochranu ľudského zdravia,

G. keďže plnenie lisabonských cieľov, týkajúcich sa zamestnanosti žien, vyžaduje neskoršie 
akcie v rámci otvorenej metódy koordinácie, ktoré budú založené na existujúcej dobrej 
praxi na národnej alebo regionálnej úrovni, pričom bude braná do úvahy najmä vzájomná 
závislosť medzi politikami odborného vzdelávania a prístupu k zamestnaniu, politiky 
zosúladenia, služieb a podpory účasti žien na rozhodovacích procesoch,

H. keďže politiky zosúladenia rodinného a profesionálneho života sa musia obracať rovnako 
na ženy, ako aj na mužov, a keďže vyžadujú globálny prístup, ktorý by bral do úvahy 
diskrimináciu žien a považoval by nové generácie za prínos pre celú spoločnosť, 

I. keďže ženy tvoria 52 % európskej populácie, pričom toto číslo sa neodráža v mocenskom 
zastúpení, ani na úrovni prístupu alebo participácie; keďže reprezentatívnosť spoločnosti 
ako celku je prvkom, ktorý posilňuje riadenie a úlohu politík vo vzťahu k očakávaniam 
obyvateľstva, a keďže na národnej úrovni jestvuje celá paleta riešení (zákony, dohody 
alebo súkromné iniciatívy) na skonkrétnenie zastúpenia žien na rozhodovacích pozíciach,

J. keďže strategický rámec „e2010“ (európska informačná spoločnosť 2010) navrhnutý 
oznámením Komisie (KOM (2005)0229) má okrem iného za cieľ zlepšenie kvality života 
vďaka účasti všetkých na informačnej spoločnosti,

1. berie na vedomie úsilie Komisie pokračovať v stratégii v oblasti rovnosti príležitostí v 
rámci viacročnej perspektívy;

2. vyzýva Komisiu, aby vypracovala globálny rámec hodnotenia politík a programov na 
podporu rovnosti pohlaví, žiada hlavne o prehĺbené hodnotenie spoločnej rámcovej 
stratégie v oblasti rovnosti žien a mužov 2000-2005 (KOM (2000)0335), ako aj analýzu 
uplatňovania smerníc o rovnosti príležitostí, najmä smerníc 86/378/ES1, 86/613/ES2, 
89/391/ES3, 92/85/ES4, 2002/73/ES5 a 2003/41/ES6, aby bolo možné pre tento plán 
vypracovať súdržný cyklus naprogramovania, zavedenia, kontroly a hodnotenia; s týmto 
cieľom pripomína, že čo najrýchlejšie zriadenie Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví 
je nevyhnutnosťou v oblasti neprestajného dohľadu napredovania v tomto pláne;

3. žiada Komisiu, aby o politike rovnosti pohlaví uvažovala nielen ako o prioritnom prístupe 
pre EÚ, ale takisto a najmä ako o základnej požiadavke dodržiavania ľudských práv; 
tento prístup by sa mal prejaviť úsilím o koordináciu a posilnenie národných opatrení 

  
1 Smernica Rady 86/378/EHS z 24. júla 1986 o zavádzaní zásady rovnosti v zaobchádzaní s mužmi a ženami v 
zamestnaneckých režimoch sociálneho zabezpečenia.
2 Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnosti v zaobchádzaní s mužmi a 
ženami v slobodnom povolaní vrátane poľnohospodárskej činnosti, ako aj o ochrane materstva.
3 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení zameraných na zlepšenie bezpečnosti a 
zdravia pracovníkov v práci. 
4 Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavádzaní opatrení zameraných na zlepšenie bezpečnosti a 
zdravia pri práci pre tehotné pracovníčky, pracovníčky po pôrode a kojace pracovníčky.
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k 
zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky.
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami 
zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.
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právnej ochrany žien a detí, najmä: 

− v prípade uvrhnutia do otroctva, násilia, mutilácie pohlavných orgánov žien, nútených 
sobášov, polygamie alebo aktov zbavujúcich identity, ako je nútená povinnosť nosiť 
burku, čador alebo masku, pričom je nevyhnutná ich nulová tolerancia;

− v prípade rozvodu alebo rozluky, s priamym odrátaním nákladov na obživu 
stanovených sudcom; 

4. žiada Komisiu, aby podporila prijatie novej Európskej charty práv ženy, ktorá by 
obsahovala zásady týkajúce sa práv a rovnosti príležitostí vyplývajúce z medzinárodných 
záväzkov členských štátov, z európskych právnych predpisov a predpisov členských 
štátov a ktorá by uvádzala referenčné inštitúcie a orgány na národnej a medzinárodnej 
úrovni a na úrovni Spoločenstva, na ktoré sa ženy, občianky Európskej únie alebo žijúce 
na jej území môžu obrátiť v prípade porušenia svojich práv; 

5. žiada členské štáty, ktoré to ešte neurobili, aby bezodkladne ratifikovali dodatočný 
protokol k Dohovoru Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu o 
obchodovaní s ľuďmi (palermský protokol);

6. domnieva sa, že dodržiavanie práv žien je základnou požiadavkou, ktorá je v rámci 
rokovaní o pristúpení kandidátskych krajín rovnou ostatným ľudským právam; žiada 
preto Komisiu, aby kontrolovala a odovzdala Európskemu parlamentu a Rade informácie 
týkajúce sa diskriminácie a násilia, ktorých sú ženy v týchto krajinách obeťami, a aby 
aktívne podporovala účasť pristupujúcich krajín na programoch Spoločenstva 
PROGRESS a DAPHNE;

7. žiada Komisiu, aby prijala konkrétne iniciatívy pre emancipáciu a integráciu imigrujúcich 
žien, najmä v rámci spoločného rámcového programu na integráciu občanov tretích 
krajín, podporných akcií na učenie sa cudzích jazykov, práv a povinností odvodených od 
zásad a právnych predpisov platných v prijímateľskej krajine (ako je zákaz polygamie v 
rámci rodinného zoskupenia) a základných hodnôt Únie; splnenie týchto predbežných 
požiadaviek by malo byť povinné na získanie občianstva niektorého z členských štátov;

8. žiada Komisu, aby spustila prvé pilotné projekty o zahrnutí rodovej dimenzie do 
všeobecného rozpočtu Európskej únie a programov Spoločenstva, najmä do 
štrukturálnych fondov, Siedmeho rámcového programu Spoločenstva pre výskum, 
technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013), akčného programu Spoločenstva 
v oblasti zdravotníctva a ochrany spotrebiteľov (2007-2013) a akčného programu 
Spoločenstva v oblasti verejného zdravotníctva (2003-2008); tieto pilotné projekty musia 
zahŕňať dopad všeobecného rozpočtu Únie na rovnosť pohlaví (transverzálny prístup), 
účinnosť kvót alebo špeciálne ustanovenia pre ženy, respektíve musia byť projektmi 
navrhnutými ženami a musia obsahovať analýzu problémov, s ktorými sa stretli ženy v 
úsilí o účasť na nich (špecifický prístup);

9. žiada členské štáty, aby do svojich národných akčných plánov pre zamestnanosť a 
sociálnu integráciu zahrnuli, respektíve v nich posilnili, opatrenia na podporu prístupu 
žien na trh s rovnako dôstojnou prácou a podnikania žien, aby identifikovali a 
podporovali nové pracovné príležitosti, hlavne v zdravotníckom a sociálnom sektore a v 
sektore osobných a rodinných služieb, kde je väčšina pracovnej sily tvorená ženami, 
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pričom je potrebné podčiarknuť spoločenskú hodnotu tejto práce a vypracovať 
normatívny rámec umožňujúci zabezpečiť kvalitné služby a dôstojné postavenie pre ich 
poskytovateľov;

10. žiada členské štáty, aby menovali na národnej úrovni osobu zodpovednú za rovnosť 
pohlaví v rámci zavádzania lisabonskej stratégie („pani Lisabon“), poverenú zúčastňovať
sa vypracúvania a revidovania rôznych národných plánov a kontrolovať ich zavádzanie, 
aby sa podporilo začlenenie rodovej dimenzie do politík a cieľov definovaných v týchto 
plánoch;

11. žiada Komisiu, aby prednostne zrevidovala smernicu Rady 75/117/EHS z 10. februára 
1975, aby sa zosúladili právne predpisy členských štátov týkajúce sa uplatňovania zásady 
rovnosti prerozdeľovania medzi pracovníkmi mužského pohlavia a ženského pohlavia1, 
najmä čo sa týka inšpekcií práce a odvolacích prostriedkov v prípade diskriminácie;

12. žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi a sociálnymi partnermi začala 
revidovať politiky zosúladenia profesionálneho života a súkromného života:

− aby zaručila, že náklady spojené s materstvom neznáša podnik, ale obec, aby sa 
vykorenili diskriminačné správania v rámci podnikov a podporil sa demografický 
rozvoj;

− aby zlepšila prístupnosť asistenčných služieb pre nesamostatné osoby (deti, 
postihnuté osoby a starí ľudia) a pružnosť týchto služieb, aby uviedla minimálne 
množstvo zariadení, ktoré sú otvorené takisto v noci, čím by reagovala na pracovné a 
životné požiadavky párov;

− aby v rámci pripravovaného revidovania smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o 
rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a CES 
urobila povinnou prvú formu otcovskej dovolenky trvajúcu 30 dní2; 

13. žiada Komisiu, aby na základe prác Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví a pokroku 
evidovaných v databáze o prijímaní rozhodnutí3 overila na medzinárodnej, národnej alebo 
regionálnej úrovni existenciu dobrej praxe umožňujúcej ženám zúčastňovať sa na 
rozhodovacích procesoch a ďalej podporovať šírenie a prijímanie týchto rozhodnutí;

14. domnieva sa, že využitie médií na šírenie pozitívneho obrazu o úlohe žien v spoločnosti a 
účasť mužov ana uskutočňovaní rovnosti pohlaví a zosúladení rodinného a 
profesionálneho života je účinným nástrojom v boji proti stereotypom; žiada preto 
Komisiu, aby vypracovala iniciatívy – okrem iného aj v rámci programu Media 2007 –
zamerané na citlivejší prístup médií voči stereotypom, ktoré šíria, a voči podpore rovnosti 
príležitostí;

15. žiada Komisiu, aby pravidelne informovala kompetentné výbory Európskeho parlamentu 

  
1 Ú. v. L 45 z 19.2.1975, s. 19.
2 Ú. v. L 145 z 19.6.1996, s. 4.
3 Projekt GR Zamestnanosť a sociálne veci Komisie, ktorý registruje a analyzuje účasť žien na rozhodovacích 
procesoch (politické inštitúcie, verejná správa, sociálni partneri a hlavné mimovládne organizácie). 
Webová adresa: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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o sledovaní pokroku v rámci tohto plánu;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, ako aj vládnym a voleným 
orgánom kompetentným v oblasti rovnosti príležitostí na miestnej, regionálnej a národnej 
úrovni.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. PLÁN

Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006-2010 navrhovaný Komisiou1 identifikuje šesť 
prioritných oblastí rozdelených na sériu kľúčových aktivít a obsahuje dve prílohy: o rozvoji 
ukazovateľov na kontrolu dosiahnutého pokroku a o službách a výboroch Komisie, ktoré sú 
príslušné v oblasti rovnosti pohlaví.

Komisia vypracovala hodnotenie dopadu plánu2, pričom opísala aktuálnu situáciu rodovej 
rovnosti v Európe vzhľadom na prioritné oblasti, ktoré sú v hodnotení identifikované.

Dokument Komisie hovorí o zlepšení riadenia prostredníctvom posilnenia vnútorných štruktúr 
Komisie a prostredníctvom vytvorenia Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví, aby sa tak 
posilnilo zahrnutie rodovej dimenzie do všetkých politík Spoločenstva.

1. Prioritné oblasti: 

1. Dosiahnutie rovnakej ekonomickej nezávislosti žien a mužov;

a) Splniť lisabonské ciele 
b) Podporovať podnikanie žien 
c) Rovnosť pohlaví pri sociálnej ochrane a boj proti chudobe 
d) Uznanie dimenzie pohlavia v oblasti zdravotníctva
e) Boj proti viacnásobnej diskriminácii, najmä vo vzťahu k imigrantkám a 

predstaviteľkám etnických menšín

2. Zlepšenie zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života;

a) Pružnosť pracovné podmienky pre ženy a mužov 
b) Rozšírenie služieb poskytujúcich starostlivosť
c) Lepšie politiky zosúladenia pracovného a rodinného života pre ženy a mužov 

3. Podporovanie rovnocennej účasti žien a mužov na rozhodovacom procese;

a) Účasť žien na politickom živote 
b) Ženy pri prijímaní ekonomických rozhodnutí
c) Ženy vo vede a technológii

4. Odstránenie násilia založeného na rodovej príslušnosti a obchodovania s ľuďmi;

a) Odstránenie násilia spojeného s pohlavím 
b) Odstránenie obchodovania s ľuďmi

5. Odstránenie rodových stereotypov v spoločnosti

a) Odstránenie rodových stereotypov vo vzdelávaní, odbornej príprave a v kultúre; 

  
1 KOM(2006) 92.
2 SEC (2006) 275.
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b) Odstránenie rodových stereotypov na trhu práce
c) Odstránenie rodových stereotypov v médiách.

6. Podporovanie rodovej rovnosti mimo EÚ;

a) Presadzovanie právnych predpisov v pristupujúcich, kandidátskych a 
potenciálnych kandidátskych krajinách1

b) Podporovanie rodovej rovnosti v európskej susedskej politike (ESP), vonkajšej 
politike a v rozvojovej politike

2. Dopadová štúdia 

Dopadová štúdia vypracovaná Komisiou explicitne uznáva, že je nemožné vopred vyhodnotiť 
dopad navrhovaných akcií a preto sa obmedzuje na to, že v rámci jedného textu zhromažďuje 
dokumentáciu potrebnú na vypracovanie plánu.

B. PREDCHÁDZAJÚCA RÁMCOVÁ STRATÉGIA 

Spoločná stratégia v oblasti rovnosti žien a mužov na obdobie 2001-2005 takisto definuje 
prioritné oblasti a kľúčové akcie. Program finančnej podpory stratégie bol prijatý Radou na 
základe konzultačného postupu s Parlamentom.

1. Prioritné ciele: 

- Podporovanie ekonomickej rovnosti 
- Podporovanie rovnocennej účasti a zastúpenia 

- Podporovanie rovnosti v prístupe a plného užívania sociálnych práv pre ženy a mužov 
- Podporovanie rovnosti v občianskom živote

- Podporovanie vývoja úloh a prekonávania stereotypov.

2. Hodnotenie:

Komisia v priebehu realizácie podporného programu rámcovej stratégie2 vypracovala 
hodnotenie použité aj pri dopadovej štúdii plánu. Toto hodnotenie sa obmedzuje na 
vymenovanie aktivít zavedených v rámci programu do konca roku 2004. 

Analýza, o ktorú sa opiera dopadová štúdia (vypracovaná externými expertmi3 Komisie), 
okrem iného uvádza sériu odporúčaní: dosiahnuť väčšiu jasnosť a adekvátnosť programu 
rámcovej stratégie, väčšiu synergiu medzi rôznymi prioritami, zlepšiť rozširovanie 
pozitívnych výsledkov a dobrých praktík. 

V odporúčaniach je jasne uvedené, že v rámci Komisie je potrebné zlepšiť cyklus 
programovania, zavádzania a hodnotenia. Spravodajca považuje uvedené zlepšenie za 

  
1 Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora vrátane Kosova. Porovnaj takisto KOM(2005)0561.
2 SEC (2004) 147.
3 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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kľúčové.

C. PRIORITNÉ TÉMY SPRÁVY

Prístup: vychádzajme z práv!

Spravodajca navrhuje, aby bol „duch“ plánu zameraný na základné práva žien s cieľom 
povzbudiť európskych občanov, aby si osvojili pojem rodovej rovnosti. Spoločné politiky 
rodovej rovnosti nie sú iba plodom kompetencií na základe Zmluvy, sú predovšetkým 
odpoveďou na požiadavku dodržiavania ľudských práv ženy. Cieľom tohto prístupu je opäť 
poskytnúť Únii a členským štátom politický elán a vypracovať jasnú definíciu zahrnutia 
rodovej dimenzie, totiž inštrumentálnu metodológiu vzhľadom na dodržiavanie základných 
práv.

V rámci tejto perspektívy predstavuje tento plán nástroj na konanie a predkladanie riešení, 
ktorého cieľom je reálna rovnosť mužov a žien, a ktorého základ spočíva v dodržiavaní 
základných práv.

Prvým krokom, ktorý treba v tomto smere urobiť, je zhodnotenie zavádzania smerníc 
uvedených v návrhu, aby bolo možné určiť presnú „fyziognómiu“ fenoménu diskriminácie, 
jeho rozsah, kontúry, rôzne riešenia členských štátov a ich zvláštnosti.  

Pozornosť sa obracia hlavne na ženy – imigrantky, ktoré často čelia najtvrdším formám 
diskriminácie, čo ešte sťažuje ich úplnú integráciu a prístup k základným službám, akými sú 
zdravotníctvo a školstvo. Spravodajca navrhuje spojiť úsilie s poznaním ako vektorom 
emancipácie. S poznaním, ktoré – ako dúfame – sa stane nevyhnutnou požiadavkou 
umožňujúcou rozšíriť u žien minimálne vedomie ich vlastných neodcudziteľných práv a 
takisto ide o poznanie jazyka.   

Zahrnutie rodovej dimenzie do národných rozpočtov 

Zahrnutie rodovej dimenzie do národných rozpočtov je najúčinnejším, hoci najmenej 
využívaným prostriedkom uplatňovania rovnosti príležitostí v rámci verejných politík, oporou 
pre zavádzanie rovnosti príležitostí na európskej úrovni. Preto sa plán nemôže obmedziť na 
to, aby sa v rámci programu realizovali štúdie (tie boli napokon už realizované konzultačným 
výborom pre rovnosť príležitostí), ale mali by sa uvádzať pilotné projekty a navrhnúť 
jediného „dirigenta“ iniciatív zahrnutia rodovej dimenzie do národných rozpočtov, čím by sa 
zabezpečilo homogénne šírenie najlepších praktík.  

Lisabonská stratégia a zosúladenie rodinného a profesionálneho života

Na dosiahnutie lisabonských cieľov je zásadným rozvíjanie zamestnanosti žien. No na 
podporu vstupu žien na trh práce a na to, aby sa v ňom udržali, je potrebné zrušiť všetky 
pretrvávajúce formy diskriminácie, akými sú napríklad platové rozdiely, nerovné zavádzanie 
dôchodkových režimov, slabá účasť mužov na prijímaní zodpovednosti v rodine.

Spravodajca preto navrhuje prijať globálny prístup vychádzajúci z lisabonskej stratégie, ktorý 
by zvážil všetky aspekty, kedy by mohlo dôjsť k diskriminácii (od školského obdobia až po 
dôchodok). Revidovanie smernice o platovej rovnosti, revidovanie smernice o rodičovskej 
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dovolenke, ako aj nové ciele týkajúce sa služieb poskytujúcich starostlivosť a pomoc 
nesamostatným osobám, môžu na jednej strane podporiť prístup k zamestnaniu a na druhej 
strane umožniť ženám udržať sa na trhu práce, napríklad prostredníctvom zosúladenia 
profesionálneho a rodinného života.

Spravodajca preto navrhuje, aby každý členský štát menoval na národnej úrovni osobu 
zodpovednú za otázky rovnosti príležitostí, akúsi „pani Lisabon“, ktorá by v rámci zavádzania 
a revidovania stratégie dbala na skutočné zahrnutie rodovej dimenzie do politík zavádzania 
a postupovala by tak, aby bola na politickej úrovni vždy zohľadňovaná rodová rovnosť.

Účasť a stereotypy

Iniciatíva GR Zamestnanosť a sociálne veci Komisie umožňuje vytvoriť databázu o účasti 
žien na rozhodovacích procesoch a je prvým konkrétnym krokom k stimulovaniu prijímania 
iniciatív Spoločenstva a národných iniciatív v tomto smere.

Dostupné údaje ukazujú veľmi heterogénny scenár s rozličnými percentuálnymi údajmi za 
jednotlivé štáty a sektory. Spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby prijala rozhodnutia v tomto 
smere, ktoré budú určené na stimulovanie výmeny dobrých praktík medzi členskými štátmi, 
ale aj dialógu s inými ako európskymi partnermi, ktorí dokázali nájsť účinné riešenia na 
zvýšenie účasti žien v rozhodovacích procesoch. Komisia je vyzývaná, aby realizovala prácu 
hodnotenia, rozširovania a zhrnutia, aby bola európska populácia skutočne zastúpená na 
všetkých úrovniach, vo všetkých krajinách Únie, na miestach, kde sa prijímajú rozhodnutia 
(podniky, volené mandáty alebo výkonné pozície) a v rámci európskych inštitúcií.
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