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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov
(2005/2149(INI))

Európsky parlament,

– zo zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 2, článok 13 a článok 141 ods. 4 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
revidovanú Európsku sociálnu chartu a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

– so zreteľom na prácu riaditeľstva pre ľudské práva Rady Európy a predovšetkým 
riadiaceho výboru Rady Európy pre rovnosť žien a mužov,

– zo zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o integrovanom prístupe k rovnosti žien 
a mužov („gender mainstreaming“) v Európskom parlamente1,

– so zreteľom na pracovný dokument Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
o integrovanom prístupe k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov, zostavený na 
základe analýzy odpovedí z dotazníka predloženého predsedom a podpredsedom, ktorí sú 
zodpovední za integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien a ktorí boli vymenovaní 
dvadsiatimi dvoma parlamentnými výbormi,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2006),

A. keďže väčšina výborov vždy alebo občas prikladá integrovanému prístupu k rovnosti 
mužov a žien určitú dôležitosť, zatiaľ čo malá skupina neprejavuje žiadny alebo iba 
zriedkavý záujem,

B. keďže je potrebné zohľadniť dynamiku pod vedením výboru FEMM od roku 2005 a 
prácu skupiny na vysokej úrovni pre rovnosť mužov a žien,

C. keďže predseda(predsedníčka), alebo podpredseda(podpredsedníčka), zodpovedný za 
realizáciu integrovaného prístupu k rovnosti mužov a žien za svoj príslušný parlamentný 
výbor sa aktívne zúčastňoval každého zasadnutia Výboru pre práva žien a rodovú 
rovnosť,

D. keďže je potrebné zohľadniť neustály percentuálny nárast počtu žien poslankýň v 
Európskom parlamente, ktorý sa zmenil zo 17,5 % v roku 1979 na 30,33 % v roku 2004,

  
1 Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
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E. keďže v rámci správnych orgánov Európskeho parlamentu sú ženy nedostatočne 
zastúpené na zodpovedných pozíciách v orgánoch, ktoré prijímajú politické rozhodnutia,

F. keďže napriek skutočnosti, že veľký počet výborov zaujíma stanovisko v prospech 
integrovania otázok rovnosti mužov a žien, väčšina z nich zostavila svoje budúce 
politické priority bez začlenenia akejkoľvek stratégie týkajúcej sa integrovaného prístupu 
k rovnosti, 

G. keďže až do dnešného dňa žiadny z výborov nevypracoval konkrétne ciele pre realizáciu 
takejto stratégie,

H. keďže polovica výborov sa domnieva, že ich odborné znalosti sa rozvíjajú a že rovnaký 
počet výborov sa intenzívne zaujíma o školenia v oblasti rovnosti mužov a žien v rámci 
svojho sekretariátu,

I. keďže politická a administratívna spolupráca parlamentných výborov s Výborom pre 
práva žien a rodovú rovnosť je na rozličnej úrovni, od pravidelnej po sporadickú,

J. keďže v súlade s článkom 46 ods. 6 rokovacieho poriadku väčšina výborov pravidelne 
pozýva spravodajcov výboru požiadaného o stanovisko z Výboru pre práva žien a rodovú 
rovnosť, aby sa zúčastňovali na schôdzach gestorského výboru, keď sa diskutuje o danej 
správe,

K. keďže väčšina výborov s cieľom prispieť k lepšiemu zákonodarstvu zaujíma stanovisko v 
prospech začlenenia otázok rovnosti mužov a žien a keďže polovica z nich už využila 
konzultácie expertov na rovnosť mužov a žien,

Hodnotenie integrovaného prístupu k rovnosti mužov a žien

1. zdôrazňuje, že požiadavka na rovnosť mužov a žien sa musí prejavovať praktickým 
prístupom, ktorý nestavia ženy a mužov proti sebe;

2. vyjadruje poďakovanie rakúskemu a fínskemu predsedníctvu, že v Rade ministrov 
zdôrazňovali význam mužov pri realizovaní integrovaného prístupu pre rovnosť; 

3. sa zaväzuje v rámci EP prijať a uplatňovať stratégiu pre integrovaný prístup k rovnosti 
mužov a žien v politikách Spoločenstva a poveruje príslušný výbor jej vypracovaním 
najneskôr do konca súčasného legislatívneho obdobia;

4. vyzýva skupinu predsedníctva na vysokej úrovni pre rovnosť žien a mužov, aby na 
základe informácií pravidelne poskytovaných výbormi a predsedníčkou Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť pokračovala v podpore a propagácii tohto procesu ako celku;
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5. trvá na dôležitosti úlohy, ktorú môžu zohrávať politické skupiny v rámci podpory účasti 
žien vo verejnom živote prostredníctvom uplatňovania integrovaného prístupu k rovnosti 
a jeho hodnotenia v ich programoch a aktivitách;

6. chváli parlamentné výbory, ktoré zaviedli integrovaný prístup k otázke rovnosti mužov a 
žien do svojej práce a vyzýva ostatné výbory, aby konali rovnako;

7. vyjadruje poďakovanie generálnemu tajomníkovi za podporu odbornej prípravy 
úradníkov v oblasti integrovaného prístupu k rovnosti;

8. chváli generálneho riaditeľa pre vnútorné politiky zodpovedného za parlamentné výbory 
za najvyšší počet administratívnych pracovníkov ženského pohlavia;

9. požaduje, aby každý sekretariát výborov z generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky 
a generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky vyčlenil jedného úradníka špeciálne 
vyškoleného pre integrovaný prístup k rovnosti a podporuje začlenenie týchto úradníkov 
pod vedenie sekretariátu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s cieľom pravidelne si 
vymieňať osvedčené postupy;

10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že štatút úradníkov Európskych spoločenstiev 
nepočíta s dostatočnými opatreniami, ktoré by úradníkom umožňovali skutočný výber 
umožňujúci zosúladiť pracovný a rodinný život;

Budúcnosť realizácie integrovaného prístupu pre rovnosť

11. pri používaní termínov týkajúcich sa integrovaného prístupu k rovnosti zdôrazňuje 
význam používania presnej terminológie a definícií, ktoré sú v súlade s medzinárodnými 
normami;

12. zdôrazňuje potrebu parlamentných výborov disponovať vhodnými nástrojmi pre 
optimálne znalosti týkajúce sa integrovaného prístupu, ako sú ukazovatele, údaje a 
štatistiky rozdelené podľa pohlavia, ako aj prerozdelenie rozpočtových zdrojov z 
hľadiska rovnosti mužov a žien povzbudzovaním výborov na využívanie vnútornej
expertízy (sekretariát príslušného výboru, tematické oddelenie, knižnica, atď.) a externej 
expertízy v rámci iných miestnych, regionálnych, vnútroštátnych, nadnárodných, 
verejných a súkromných inštitúcií; malých, stredných a veľkých podnikov a univerzít, 
ktoré pracujú v oblasti rovnosti mužov a žien;

13. vyzýva predsedníčku príslušného výboru, aby pravidelne informovala konferenciu 
predsedov výborov s cieľom umožniť jej vyhodnocovanie napredovania v tejto oblasti;

14. zdôrazňuje, že realizácia integrovaného prístupu k rovnosti mužov a žien musí 
zohľadňovať osobitosť každého parlamentného výboru; žiada, aby sa hodnotenie 
realizovalo každé dva roky pod záštitou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
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prostredníctvom dotazníka predloženého predsedom a podpredsedom zodpovedným za 
integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci dvadsiatich dvoch parlamentných 
výborov a aby nedostatky danej oblasti a napredovania realizácie integrovaného prístupu 
k rovnosti mužov a žien každého výboru boli zaradené do práce výborov a delegácií;

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

Z hľadiska ochrany a propagácie práv ľudskej bytosti majú národné a nadnárodné inštitúcie v 
Európe za úlohu presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami a ich plnú účasť v spoločnosti, 
bojovať proti ohrozovaniu slobody a dôstojnosti žien (napríklad bojom proti násiliu voči 
ženám či obchodovaniu s ľuďmi), odstrániť diskrimináciu na základe pohlavia a 
uprednostňovať vyvážené zastúpenie žien a mužov vo verejnom živote. 

Dôstojnosť ženy a jej poslanie sú neustále predmetom úvah ľudí a inštitúcií, pričom v 
posledných rokoch nadobudli veľmi osobitnú podobu, najmä čo sa týka medzisektorových 
politík lisabonskej stratégie Spoločenstva, či vo vzťahu k demografickej hrozbe a zosúladeniu 
rodinného a pracovného života.

Rešpektovanie odlišnosti

Plné uznanie odlišnosti a vzájomného doplňovania sa muža a ženy môže pomôcť ľudstvu pred 
úpadkom. Táto úvaha presahuje zjednodušujúcu logiku zásad spoločného trhu, pretože 
sloboda sa neobmedzuje na slobodu hospodárskej súťaže. V skutočnosti ide o všeobecnejšie 
hľadisko, založené na samotnej povahe ženy a jej angažovaní sa v súbore medziľudských 
vzťahov, ktoré rôznymi spôsobmi vytvárajú spolužitie a spoluprácu medzi osobami vo 
verejnom živote. Do tohto rozsiahleho a rôznorodého kontextu, inšpirovaného predovšetkým 
ochranou a propagáciou ľudských práv, prináša žena osobitnú hodnotu, a to jednak z dôvodu 
základnej povahy ľudskej bytosti, jednak zo samej skutočnosti svojej ženskosti, nezávisle na 
kultúrnom kontexte, duchovných, psychologických, alebo ženských fyzických vlastnostiach, 
ako napríklad vek, zdravotný stav, vzdelanie, práca, či skutočnosť, že je žena vydatá alebo 
slobodná.

Základné práva v Európe

K dnešnému dňu garantuje európska právna úprava v oblasti základných práv právo na 
nediskrimináciu podľa čl. 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (EDĽP), ktorý podpísali a ratifikovali všetky členské štáty Európskej únie. Tento 
dohovor je v súčasnosti jediným právnym základom, ktorý zaručuje zákaz všetkých foriem 
diskriminácie na európskom kontinente a umožňuje Európskemu súdu pre ľudské práva 
odsúdiť štáty, ktoré tieto práva porušujú. Vychádzajúc zo základného princípu, že všetci ľudia 
sú si rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú ochranu, je naliehavé pokračovať v 
podporovaní právnych nástrojov zaručujúcich ženám ich základnú slobodu a dôstojnosť a 
odsudzujúcich akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia. 

Boj proti diskriminácii

Okrem toho, medzinárodné spoločenstvo opätovne jasne potvrdzuje, že zásada 
nediskriminácie nebráni členským štátom, aby prijali opatrenia na podporu plnohodnotnej 
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a účinnej rovnosti pod tou podmienkou, že tieto opatrenia budú objektívne a rozumne 
zdôvodnené. V tejto súvislosti protokol č. 12, ktorý sa odvoláva na článok 14 Európskeho 
dohovoru o ľudských právach, otvorený na podpis pre všetky členské štáty od 4. novembra 
2000, zaručuje, že nikto nemôže byť akokoľvek a z akéhokoľvek dôvodu diskriminovaný 
verejnými orgánmi. Aby bolo možné získať jasnú predstavu o pojme diskriminácia, dôvodová 
správa protokolu 12 pripomína pojem diskriminácie, konzistentne vykladaný Európskym 
súdom pre ľudské práva: „rozdielne zaobchádzanie je diskriminačné vtedy, ak naň neexistuje 
‚objektívny a rozumný dôvod‘, t. j. ak nesleduje ‚legitímny cieľ‘ alebo ak neexistuje primeraný 
vzťah proporcionality medzi použitými prostriedkami a cieľom, ktorý sa má dosiahnuť“1.

Integrovaný prístup k otázke rovnosti v Európe

Napriek tomu je však nerovnováha medzi ženami a mužmi naďalej znakom všetkých oblastí 
verejného života. Integrovaný prístup k rovnosti medzi ženami a mužmi je jednou zo stratégií 
vytvorených preto, aby sa toto porušovanie skončilo. Podľa definície Rady Európy, ktorú 
podporujú všetky členské štáty, integrovaný prístup spočíva v (re)organizácii, vylepšení,
vývoji a vyhodnocovaní rozhodovacích procesov za účelom začlenenia hľadiska rovnosti
medzi ženami a mužmi do všetkých oblastí a na všetky úrovne tými činiteľmi, ktorí sa vo
všeobecnosti podieľajú na zavádzaní politík. Integrovaný prístup k rovnosti nenahrádza 
osobitné politiky na nápravu situácií, ktoré sú výsledkom nerovností medzi pohlaviami, ale 
stavia sa do pozície stratégie, ktorá tradičné politiky dopĺňa.

Právo Spoločenstva a politické aktivity Európskej únie v tejto oblasti sa inšpirujú úvahami a 
aktivitami Rady Európy. Právo Spoločenstva preberá tieto zásady v článkoch 2, 3, 13, 137 a 
141 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré sa uplatňujú v mnohých európskych 
smerniciach a slúžili ako základ niektorých judikatúr Európskeho súdneho dvora v oblasti 
pracovného práva Spoločenstva. Európska komisia zaviedla istý počet opatrení na propagáciu 
rovnosti medzi ženami a mužmi, ako o tom svedčí oznámenie o rovnosti a nediskriminácii, a 
každoročne predkladá správu o dosiahnutom pokroku pri začleňovaní rozmeru rovnosti do 
strategických oblastí. Aby dal svojej vlastnej politickej angažovanosti inštitucionálny rámec, 
Európsky parlament prijal uznesenie o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v práci 
Európskeho parlamentu. Práve v tomto uznesení má táto správa svoj pôvod.

Integrovaný prístup k rovnosti v Európskom parlamente

Táto správa má tú česť byť prvým dokumentom Parlamentu venovaným osobitnému 
hodnoteniu realizácie integrovaného prístupu pre rovnosť medzi ženami a mužmi v politickej 
práci parlamentných výborov. 

Na úvod sa vnucujú dve zásadné poznámky, a to o základe a perspektívach do budúcnosti. 
Po prvé, poslanci nemôžu strácať zo zreteľa politickú dynamiku a techniku obsiahnutú v 
každej téme. Tá na jednej strane závisí od právomocí určených rokovacím poriadkom, a na 

  
1 Prípad Abdulaziz, Cabales a Balkandi v. Spojené kráľovstvo, rozsudok z 28. mája 1985, séria A, č. 94, odsek 
72.
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druhej strane od záujmov poslancov, ktorí zasadajú v rámci výboru. Od tejto vnútornej 
dynamiky závisí aj to, aká pozornosť sa venuje osobitnej výzve integrovaného prístupu pre 
rovnosť v jednotlivých parlamentných výboroch, ako aj kvalita odpovedí, ktoré 
podpredsedovia v rámci vyhodnocovania predložili. Na Parlament sám by najprv mala 
smerovať otázka o spôsobe podpory integrovaného prístupu. Toto konštatovanie v žiadnom 
prípade nesmie viesť k morálnemu odsúdeniu osôb. Spravodajkyňa každopádne apeluje na 
dobrú vôľu svojich kolegov a kolegýň a vyzýva ich, aby kreatívne hľadali stratégie a 
konkretizovali ich s cieľom realizovať integrovaný prístup, keďže tento politický rozmer sa 
ukazuje ako vhodný. 

Tu naznačené hodnotenie sa sfunkční vtedy, keď poslanci budú pravidelne podávať správu o 
realizácii integrovaného prístupu pre rovnosť. Keďže výbory dvakrát za volebné obdobie 
odpovedajú na žiadosti príslušných výborov, malo by sa začlenenie integrovaného prístupu 
konsolidovať v rámci výborov a mohlo by sa naplánovať sformulovanie užitočných 
odporúčaní pre každý z nich. Toto si zaslúži zdôraznenie, keďže hodnotenie by sa nutne 
muselo vyhnúť porovnávaniu napríklad medzi výbormi DEVE, ITRE a CULT, vzhľadom na 
ich rozdielne kompetencie vymedzené rokovacím poriadkom. Hodnotenie preto v budúcnosti 
vrhne svetlo na spôsob, akým každý výbor pristupuje k realizácii integrovaného prístupu pre 
rovnosť v rámci svojich kompetencií.

Metodológia

Predsedníčka príslušného výboru sa angažovala dvoma smermi: 

Na jednej strane pravidelne celý rok pozývala podpredsedov každého parlamentného výboru 
zodpovedných za integrovaný prístup na výmeny názorov s členmi príslušného výboru. Pre 
jeho originalitu tento postup uvítali všetci dotknutí poslanci. Je vhodné tiež poďakovať 
generálnemu riaditeľovi pre vnútorné politiky za to, že na tento záujem odpovedal v rámci 
sekretariátov parlamentných výborov, ktoré často uľahčili spoluprácu so sekretariátom 
príslušného výboru. 10. júla 2006 boli všetci podpredsedovia pozvaní na výmenu názorov s 
príslušným výborom. Táto výmena názorov mala tri ciele. Po prvé, oboznámiť sa s 
hodnotením integrovaného prístupu pre rovnosť v rámci parlamentnej práce. Po druhé, 
vyjasniť otázky, ktoré sa pri tejto príležitosti objavili. Po tretie, prijať spoločne kalendár, 
ktorý sa má uplatniť.

Na druhej strane, aby získala spoľahlivé údaje o práci parlamentných výborov, požiadala 
spravodajkyňa podpredsedov o zodpovedanie dotazníka tvoreného 25 otázkami. Tento 
dotazník sa skladá zo štyroch hlavných častí: 1) pole pôsobnosti príslušného výboru; 2) 
stratégia pre rodovú rovnosť, ako aj krátkodobé a dlhodobé ciele; 3) uplatňovanie princípu 
rovnosti v rámci práce výborov; 4) expertízy v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi, 
konzultácie a spolupráca medzi príslušným výborom a inými službami v rámci i mimo 
Parlamentu. V tejto správe je uvedená kvantitatívna a kvalitatívna analýza získaných 
odpovedí.


