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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2007
(2007/2065(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3 ods. 2 a 141 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na správu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o rovnosti žien a mužov – 2007 
(KOM(2007)0049),

– so zreteľom na rámcovú stratégiu Spoločenstva v oblasti rodovej rovnosti (2001 – 2005) 
(KOM(2000)0335) a výročnú správu Komisie za roky 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 
a 2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044 a KOM(2006)0071,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý Európska rada prijala v marci 
2006, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté 4. februára 2005 ministrami členských štátov 
EÚ zodpovednými za politiky zamerané na rodovú rovnosť,

– so zreteľom na Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (KOM (2006)0092),

– so zreteľom na rámec aktivít pre rodovú rovnosť prijatý európskymi sociálnymi partnermi 
22. marca 2005,

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie1

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a na stanoviská Výboru 
pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6–0000/2007),

A. keďže Komisia a členské štáty nedávno znovu potvrdili svoj záväzok v prospech rodovej 
rovnosti, najmä prostredníctvom hore uvedeného Plánu uplatňovania rovnosti žien a 
mužov a prostredníctvom Európskemu paktu pre rodovú rovnosť,

B. keďže demografický problém, ktorému čelí Európa, obsahuje jasný rodový rozmer 
a keďže politiky zamerané na rodovú rovnosť sú pre riešenie tohto problému 
rozhodujúcim prostriedkom,

C. keďže pre podporu prístupu žien na trh práce, opakovaného prístupu a zotrvania na ňom 
je rozhodujúce, aby si ženy a muži mohli zosúladiť pracovný, rodinný a súkromný život,

  
1 Ú. v. ES C 364, 18. 12. 2000, s. 1.
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D. keďže rodová segregácia vo vzdelávaní a trvanie na rodových stereotypov pri voľbe 
študijného zamerania sú naďalej rozšírené a majú negatívne dôsledky pri dosahovaní 
porovnateľného postavenia žien v istých odvetviach trhu práce, najmä v odvetviach 
spojených s najmodernejšími technológiami,

E. keďže počas svojho jarného zasadnutia v roku 2006 Rada opäť uznala, že politiky 
rovnosti mužov a žien sú zásadným nástrojom hospodárskeho rastu,

F. keďže správa Komisie vyzdvihuje pozitívne výsledky v zamestnanosti žien, podľa 
ktorých na šiestich z ôsmych miliónov nových pracovných miest vytvorených v EÚ od 
roku 2000 pôsobia ženy, ale zároveň uvádza, že v miere zamestnanosti medzi 
jednotlivými vekovými skupinami sú značné rozdiely,

G. keďže od predošlej správy nedošlo k žiadnemu významnému pokroku v odstraňovaní 
rozdielu v platovom ohodnotení medzi mužmi a ženami (priemerný rozdiel v EÚ je 
15 %), čo jasne poukazuje na skutočnosť, že sa nezaznamenal žiaden skutočný pokrok v 
presadzovaní zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty, ktorý pred tridsiatimi 
rokmi zaviedla smernica Rady č. 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny 
pre mužov a ženy1

H. keďže prieskum Eurobarometra v roku 2003 ukázal, že hlavné faktory, ktoré bránia 
otcom prevziať na seba viac zodpovednosti v rodine a domácnosti, nie sú iba finančného 
charakteru, ale týkajú sa aj obáv z negatívnych dôsledkov na postup v kariére,

I. keďže miera zamestnanosti žien s malými deťmi je v priemere nižšia než miera 
zamestnanosti bezdetných žien, pričom údaje týkajúce sa mužov poukazujú na opačnú 
tendenciu,

J. keďže členské štáty, ktoré prijali politiky na zosúladenie pracovného a rodinného života 
žien i mužov, zaznamenávajú vyššiu pôrodnosť, vyššie percento žien na trhu práce a 
vyššiu zamestnanosť;

K. keďže sociálni partneri zohrávajú pri vymedzovaní činností v oblasti rodovej rovnosti na 
európskej, vnútroštátnej, regionálnej úrovni a na odvetvovej a podnikovej úrovni 
významnú úlohu a keďže si úspešnosť politík na zosúladenie pracovného a súkromného 
života vyžaduje partnerstvo medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a verejnými 
orgánmi,

L. keďže osvedčené postupy dokazujú, že zmierovacie opatrenia na mikroekonomickej 
úrovni vedú k nižšej fluktuácii a nižšiemu absentérstvu, vyššiemu pracovnému nasadeniu 
a produktivite a k vyššej výkonnosti a motivovanosti pracovníkov,

1. víta úsilie Komisie posilniť svoje opatrenia zamerané na podporu rovnosti medzi ženami a 
mužmi;

  
1 Ú. v. ES L 45, 19. 2. 1975, s. 19.
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2. víta správu Komisie, ktorá sa zameriava na otázky spojené so zamestnanosťou, ako 
napríklad rodové rozdiely v odmeňovaní, smernice o zosúladení pracovného a rodinného 
života a o rovnakom zaobchádzaní, pretože hospodárska nezávislosť žien je jednou z 
priorít Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov;

3. trvá na potrebe jasného a trvalého prepojenia medzi výročnými správami o rovnosti a 
prioritami určenými v Pláne uplatňovania rovnosti s cieľom presadzovať účinný cyklus 
plánovania, monitorovania a hodnotenia politík rodovej rovnosti; povzbudzuje Komisiu, 
aby sa usilovala o tento cyklus;

4. pripomína svoju požiadavku uvedenú v uznesení o rovnosti medzi ženami a mužmi v 
Európskej únii z 2. februára 20061, aby Komisia monitorovala, či členské štáty 
dodržiavajú acquis communitaire v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých 
politikách, najmä v politikách zamestnanosti, ale aj v prístupe k tovaru a službám a ich 
poskytovaní; preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o tom, ako členské štáty 
vykonávajú právne predpisy Spoločenstva v oblasti rovnosti, a aby prijala náležité 
opatrenia v prípade, že sa tieto predpisy netransponovali alebo boli porušené;

5. vyzýva členské štáty, aby podporili Komisiu v kontrole uplatňovania vnútroštátnych 
opatrení s cieľom prehodnotiť účinnosť politík, najmä s ohľadom na zákonné nároky a 
dôchodkové systémy;

6. vyzýva členské štáty, aby presadzovali osobitné opatrenia na boj proti nerovnostiam 
medzi ženami a mužmi spôsobenými prerušením práce a na zníženie jeho negatívnych 
účinkov na kariéru, plat a nárok na dôchodok;

7. víta konzultačný postup so sociálnymi partnermi, ktorý zaviedla Komisia s cieľom 
zlepšiť tak legislatívny, ako nelegislatívny rámec zosúladenia pracovného, rodinného a 
súkromného života; povzbudzuje Komisiu, aby bezodkladne pristúpila k druhej etape 
konzultácií;

8. vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a šírila overené postupy so zreteľom na politiky 
zamerané na pracovné prostredie, ktoré umožňujú dosiahnuť účinnú rovnováhu medzi 
prácou a súkromným životom;

9. poznamenáva, že zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života je dôležitou 
otázkou a jedným z kľúčových prvkov zvýšenia zamestnanosti a zníženia problému 
starnutia obyvateľstva;

10. konštatuje, že globalizácia je jedinou pozitívnou silou, ktorá dáva ženám na celom svete 
impulz na uplatnenie svojho potenciálu;

11. vyzýva Komisiu, aby sa osobitne zamerala na prekážky, ktoré bránia ženám v prístupe k 
vysokým pracovným postom, s cieľom zhodnotiť štrukturálny rozmer tohto javu;

  
1 Ú. v. EÚ C 288 E, 25. 11. 2006, s. 73.
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12. žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť situácii žien patriacich k etnickým menšinám, 
pretože ich marginalizáciu zvyšuje viacstranná diskriminácia mimo i vo vnútri ich 
vlastných komunít;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili výmenu osvedčených postupov v oblasti 
nediskriminácie na trhu práce a aby tým zvýšili dynamiku medzi rovnosťou a 
výkonnosťou so zreteľom na národné špecifiká;

14. nalieha na členské štáty, aby rozložili náklady na príspevky na materskú a rodičovskú 
dovolenku, a tým zabezpečili, že ženy už nebudú predstavovať finančne nákladnejšiu 
pracovnú silu než muži;

15. so znepokojením poznamenáva, že napriek všetkému dosiahnutému pokroku aj naďalej 
hrozí ženám, a najmä starším ženám a slobodným matkám, riziko sociálneho vylúčenia a 
chudoby;

16. vyzýva členské štáty, aby pristúpili k opatreniam, ktoré skoncujú s praktikami, v rámci 
ktorých sa zamestnancom na čiastočný úväzok ukladajú trvalé povinnosti, čo sa 
najevidentnejšie prejavuje vo verejnom sektore;

17. víta snahy Komisie dať nové podnety k dosiahnutiu cieľov, na ktorých sa zhodla 
Európska rada v roku 2002 v Barcelone, k odstráneniu prekážok brániacich rovnej účasti 
žien a mužov na trhu práce a k tomu, aby do roku 2010 bola pre 90 % detí vo veku od 
troch rokov do nástupu do povinnej školskej dochádzky a minimálne 33 % detí do troch 
rokov zabezpečená starostlivosť, a to predovšetkým zo štrukturálnych fondov;
povzbudzuje Komisiu k tomu, aby podľa plánu v roku 2008 predložila oznámenie, ktoré 
načrtne ďalšie kroky, ktoré treba v záujme dosiahnutia týchto cieľov podniknúť;

18. žiada Komisiu, aby do budúcich výročných správ o rovnosti medzi ženami a mužmi 
začlenila údaje a štatistiky z pristupujúcich a kandidátskych krajín;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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