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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rovnosti žien a mužov – 2008
(2008/2047(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 2 a článok 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 – 2008 
(správa Komisie o rovnosti) (KOM(2008)0010),

– so zreteľom na program týkajúci sa rámcovej stratégie Spoločenstva v oblasti rovnosti 
žien a mužov (2001 – 2005) (KOM(2000)0335) a výročné správy Komisie za roky 2000, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2006 a 2007 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071 a 
KOM(2007)0049),

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý schválila Európska rada 
v Bruseli 23. a 24. marca 2006,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 4. februára 2005 prijali ministri členských 
štátov EÚ zodpovední za politiku v oblasti rodovej rovnosti,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. apríla 2007 o situácii žien so zdravotným 
postihnutím v Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2006 o prisťahovalectve  žien2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien a 
mužov (2006 – 2010)3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o rovnosti žien a mužov v EÚ –
20074,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o úlohe žien v priemysle5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o situácii žien vo vidieckych oblastiach 
EÚ1,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 742.
2 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
3 Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0423.
5 Prijaté texty, P6_TA(2008)0019.
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– so zreteľom na Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov a jeho 
stanovisko k  rozdielom v odmeňovaní práce žien a mužov, prijaté 22. marca 2007,

– so zreteľom na rámec činností pre rovnosť medzi ženami a mužmi, ktorý prijali európski 
sociálni partneri 22. marca 2005,

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č.1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde3, najmä jeho článok 16 ods. 1,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2008),

A. keďže rovnosť žien a mužov je základným právom a zásadou EÚ, ktoré uznáva Zmluva o 
založení Európskeho spoločenstva a Charta základných práv Európskej únie; keďže 
napriek výraznému pokroku v tejto oblasti mnohé nerovnosti medzi ženami a mužmi 
naďalej existujú,

B. keďže násilie proti ženám je veľkou prekážkou rovnosti žien a mužov a je 
najrozšírenejšou formou porušovania ľudských práv, ktoré nepozná geografické, 
ekonomické ani sociálne hranice, pričom množstvo žien, ktoré sú obeťami násilia, je 
alarmujúce,

C. keďže rodové rozdiely v zamestnaní ukazujú pretrvávanie kvalitatívnych i 
kvantitatívnych nerovností medzi ženami a mužmi,

D. keďže rozdiel v odmeňovaní je od roku 2003 na stabilnej úrovni 15 % a od roku 2000 
sa znížil len o jeden bod,

E. keďže rodová segregácia v odvetviach a zamestnaniach sa nezmenšuje a v niektorých 
krajinách sa dokonca zvyšuje,

F. keďže účasť žien v rozhodovacích procesoch je presvedčivým ukazovateľom rovnosti 
žien a mužov; keďže množstvo žien v riadiacom postavení v spoločnostiach je stabilné a 
počet žien v politike sa zvyšuje len veľmi pomaly,

G. keďže tradičné predstavy, pokiaľ ide o výber vzdelania a povolania dostupného ženám, 
prispievajú k zachovávaniu nerovnosti,

H. keďže lisabonské ciele týkajúce sa tvorby rastu a podpory sociálne orientovaného 
trhového hospodárstva možno splniť len vtedy, ak sa plne využije značný potenciál žien 
na pracovnom trhu,

                                                                                                                                                  
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0094.
2 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
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I. keďže niekoľko problémov a ťažkostí má vplyv viac na život žien než mužov, 
predovšetkým kvalita zamestnania, zamestnanie na čiastočný úväzok a dočasné 
zamestnanie, pomoc partnerovi v poľnohospodárstve, ako aj riziko chudoby,

J. keďže sa prejavuje zhoršenie situácie v niektorých skupinách žien, ktoré čelia súčasne 
viacerým ťažkostiam a rizikám, ako aj dvojitej diskriminácii – najmä v prípade žien so 
zdravotným postihnutím, žien so závislými rodinnými príslušníkmi, starších žien, žien 
z menšinových skupín a spomedzi prisťahovalcov, 

K. keďže zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života zostáva naďalej 
nevyriešenou otázkou žien i mužov,

L. keďže sociálni partneri hrajú dôležitú úlohu vo vymedzení opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti na európskej, vnútroštátnej, regionálnej, sektorovej a podnikovej úrovni,

M. keďže právo na otcovskú dovolenku umožňuje, aby sa aj otcovia delili o povinnosti, 
a teda podporuje rovnosť žien a mužov,

N. keďže prístup k službám starostlivosti o deti, starších ľudí a iné závislé osoby je 
nevyhnutný na to, aby sa muži a ženy rovnako zúčastňovali na trhu práce,

O. keďže predpisy štrukturálnych fondov stanovujú, že členské štáty a Komisia majú 
zabezpečiť, aby sa v priebehu rôznych etáp čerpania fondov podporovala rovnosť žien a 
mužov a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

1. víta správu Komisie a opakuje dvojaký spôsob uplatňovania otázky rodovej rovnosti na 
úrovni EÚ: na jednej strane zabezpečenie rovnosti žien a mužov vo všetkých oblastiach 
politiky a na druhej strane cielené opatrenia na potláčanie diskriminácie žien vrátane 
kampaní na zvyšovanie informovanosti, výmeny osvedčených postupov, dialógov 
s občanmi a iniciatív verejno-súkromných partnerstiev;

2. zdôrazňuje, že na dosiahnutie rovnosti žien a mužov je dôležité bojovať proti násiliu voči 
ženám, preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v tejto oblasti skoordinovali svoju 
činnosť; naliehavo žiada Komisiu, aby zvážila možnosti na nové opatrenia v boji proti 
násiliu voči ženám; 

3. považuje celkovú účasť žien v rozhodovacom procese na miestnej, vnútroštátnej 
a európskej úrovni za nedostatočnú, preto vyzýva Komisiu, členské štáty a politické 
strany, aby zvážili pozitívne opatrenia na zlepšenie tejto situácie;

4. poukazuje na vzájomnú súvislosť medzi účasťou žien v politike a rozhodovacom procese 
a ich zapojením do činností mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti; preto 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali opatrenia na zapájanie sa do 
takýchto činností;

5. vyjadruje znepokojenie, pretože za posledné roky sa málo pokročilo v oblasti rozdielneho 
odmeňovania žien a mužov za prácu; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
zhodnotili stratégie a opatrenia v tejto oblasti a aby zistili, či situáciu môžu zlepšiť nejaké 
nové opatrenia alebo nové prístupy v realizácii existujúcich opatrení; zdôrazňuje potrebu 
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koordinovaného postupu – najmä v súvislosti s novým cyklom Európskej stratégie pre 
rast a zamestnanosť – a spoločných zásad flexiistoty;

6. je znepokojený pretrvávajúcim nesúladom vo vzdelanostnej úrovni žien a mužov na 
jednej strane a situáciou na trhu práce na strane druhej, keď ženy zarábajú menej 
a v kariére postupujú pomalšie než muži, pričom vo vzdelaní dosahujú lepšiu úroveň než 
muži; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby preskúmali dôvody a našli riešenia 
tejto situácie;

7. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia a bojovali proti 
tradičným predstavám v oblasti vzdelávania, zamestnávania a médií a aby zdôrazňovali 
úlohu mužov v podporovaní rovnosti;

8. poukazuje na to, že pre nezávislosť žien je dôležitá možnosť rozhodovania o ich 
sexuálnych a reprodukčných právach; podporuje preto opatrenia a činnosti na zlepšenie 
prístupu žien k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a na zvyšovanie 
informovanosti o ich právach a dostupných službách;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia na zlepšenie prístupu žien na 
trh práce a účasti na ňom, ako aj na zlepšenie kvality zamestnávania žien, najmä 
prostredníctvom celoživotných vzdelávacích programov vytvorených na tento účel; 
naliehavo žiada Komisiu, aby na dosiahnutie týchto cieľov využila európske štrukturálne 
fondy;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť postaveniu osôb, ktoré 
pomáhajú partnerom v poľnohospodárstve, a to jednak z hľadiska rodovej rovnosti, 
jednak aby zohľadnili skutočnosť, že ženy sú v nevýhodnejšom postavení než muži; 

11. vyzýva členské štáty, aby vytvorili právnu koncepciu spoločného vlastníctva, aby sa 
zabezpečilo plné uznanie práv žien v odvetví poľnohospodárstva, primeraná ochrana 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a uznanie ich práce;

12. vyzýva členské štáty, aby podporovali podnikanie žien v odvetví priemyslu a poskytovali 
finančnú podporu ženám, ktoré zakladajú nové podniky;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostňovali zraniteľnejšie skupiny žien, najmä 
ženy so zdravotným postihnutím, ženy so závislými rodinnými príslušníkmi, staršie ženy, 
ženy z menšinových skupín a spomedzi prisťahovalcov, aby im venovali osobitnú 
pozornosť a aby vytvorili cielené opatrenia zamerané na ich potreby;

14. víta konzultáciu medzi Komisiou a sociálnymi partnermi , ktorých cieľom je zlepšenie 
legislatívnych a nelegislatívnych rámcov na zosúladenie pracovného, rodinného 
a súkromného života; očakáva analýzu tejto konzultácie a návrhy, ktoré z nej vyplynú, 
najmä návrhy súvisiace s materskou dovolenkou, rodičovskou dovolenkou, otcovskou 
dovolenkou, dovolenkou pri osvojení dieťaťa a dovolenkou na opateru závislého člena 
rodiny;

15. vyzýva členské štáty, aby navrhli osobitné opatrenia na boj proti nerovnosti žien 
a mužov, ktorá je zapríčinená výpadkom zo zamestnania, predovšetkým z dôvodu 
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materskej dovolenky alebo dovolenky na opateru závislých členov rodiny, a aby znížili 
jeho negatívny vplyv na kariéru, zárobok a nárok na dôchodok; 

16. konštatuje, že zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života je jedným 
z kľúčov na zvýšenie zamestnanosti, a vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a šírila 
osvedčené postupy, ktoré umožňujú účinne vyvážiť pracovný a súkromný život a väčšiu 
účasť mužov na rodinnom živote;

17. žiada členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zlepšili dostupnosť a kvalitu 
služieb starostlivosti o deti a služieb starostlivosti o závislé osoby, ako aj prístup k nim 
v súlade s barcelonskými cieľmi a aby zabezpečili, že dostupnosť týchto služieb bude 
kompatibilná s prácou na plný úväzok pre ženy a mužov, ktorí sú zodpovední za deti 
a závislé osoby;

18. vyzýva zodpovedné orgány podnikov, aby do svojich plánov personálneho riadenia 
začlenili flexibilné opatrenia týkajúce sa rodinnej politiky, ktoré uľahčia zamestnancom 
návrat do zamestnania po prerušení pracovnej kariéry;

19. upozorňuje Komisiu a členské štáty na feminizáciu chudoby, keďže ženám, najmä 
starším ženám a osamelým matkám, hrozí vylúčenie a chudoba, a naliehavo ich žiada, 
aby pripravili opatrenia s cieľom zabrániť takémuto vývoju;

20. žiada Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli vzdelávacie a vykonávacie nástroje, ktoré 
umožnia všetkým zúčastneným stranám začleniť rodové hľadisko do príslušných oblastí 
ich zodpovednosti, a to vrátane vyhodnotenia osobitného vplyvu politík na ženy a mužov;

21. naliehavo žiada členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zabezpečili účinné 
využívanie existujúcich nástrojov, ako je príručka na začleňovanie rodového hľadiska do 
politík zamestnanosti, ktorú vypracovala Komisia;

22. víta založenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a menovanie členov správnej 
rady, čím inštitút získal orgán s rozhodovacou právomocou; je však znepokojený 
meškaním pri prijímaní riaditeľa inštitútu a naliehavo žiada Komisiu, aby situáciu 
napravila;

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