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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o integrovanom prístupe k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií
(2008/2245(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,

– o zreteľom na prácu generálneho riaditeľstva Rady Európy pre ľudské práva a právne 
veci a predovšetkým riadiaceho výboru Rady Európy pre rovnosť žien a mužov,

– so zreteľom na smernicu 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 podmienky1,

– zo zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o integrovanom prístupe k rovnosti žien 
a mužov („gender mainstreaming“) v Európskom parlamente2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o integrovanom prístupe k rovnosti 
žien a mužov v rámci práce výborov3;

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2009),

A. keďže rovnosť mužov a žien tvorí základnú zásadu práva Spoločenstva a podľa článku 2 
zmluvy predstavuje jednu z úloh Spoločenstva,

B. keďže článok 3 ods. 2 Zmluvy o ES ustanovuje zásadu integrovaného prístupu k rovnosti 
žien a mužov konštatovaním, že Spoločenstvo sa vo všetkých činnostiach zameriava 
na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami,

C. zohľadňujúc neustály percentuálny nárast počtu poslankýň Európskeho parlamentu, ktorý 
sa zmenil zo 17,5 % v roku 1979 na 30,33 % v roku 2004,

D. keďže v rámci generálnych riaditeľstiev pre vnútorné politiky a vonkajšie politiky 
Parlamentu sú ženy nedostatočne zastúpené a tvoria 8,1 % resp. 3,4 % zamestnancov,

E. keďže väčšina výborov všeobecne prikladá integrovanému prístupu k rovnosti žien 
a mužov určitú dôležitosť, zatiaľ čo malá skupina výborov v tomto smere neprejavuje 
žiadny alebo iba zriedkavý záujem,

                                               
1 Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 15.
2 Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
3 Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
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Hodnotenie integrovaného prístupu k rovnosti žien a mužov

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

2. zdôrazňuje, že integrovaný prístup k rovnosti predstavuje pozitívny vývoj pre ženy, 
ako aj pre mužov;

3. zdôrazňuje, že integrovaný prístup k rovnosti zahŕňa reorganizáciu, zlepšenie, rozvoj 
a hodnotenie politík s cieľom začleniť hľadisko rovnosti do všetkých politík na všetkých 
úrovniach a na všetkých stupňoch zo strany všetkých účastníkov, ktorí sa bežne zapájajú 
do prijímania politických rozhodnutí;

4. pripomína potrebu prijať a uplatňovať stratégiu doplnenú o konkrétne ciele pre 
integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci politík Spoločenstva, ktoré spadajú 
do právomoci parlamentných výborov a delegácií;

5. zdôrazňuje význam mandátu skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť 
a rozmanitosť a vyzýva pokračovať v povzbudzovaní a podporovaní tohto procesu 
v rámci celého Parlamentu;

6. blahoželá parlamentným výborom, ktoré vo svojej práci s zaviedli do praxe integrovaný 
prístup k rovnosti a žiada ostatné výbory a delegácie, aby tak tiež urobili;

7. povzbudzuje generálneho tajomníka, aby stanovil prioritu pre vzdelávanie úradníkov 
parlamentných výborov a delegácií na všetkých úrovniach v oblasti integrovaného 
prístupu k rovnosti; opätovne žiada, aby sa poskytovalo vzdelávanie o rovnosti mužov 
a žien pre všetkých poslancov Parlamentu a to už od začiatku budúceho volebného 
obdobia;

8. naďalej podporuje zapájanie do sietí úradníkov sekretariátov parlamentných výborov 
a generálnych riaditeľstiev pre vnútorné politiky a pre vonkajšie politiky, ktorí sú 
osobitne vyškolení v oblasti integrovaného prístupu k rodovej rovnosti, s cieľom 
pravidelne si vymieňať osvedčené postupy;

9. zdôrazňuje potrebu, aby parlamentné výbory a delegácie disponovali vhodnými nástrojmi 
pre optimálne znalosti týkajúce sa integrovaného prístupu k rovnosti, ako sú ukazovatele, 
údaje, štatistiky rozdelené podľa pohlavia, ako aj potrebu rozdelenia rozpočtových 
zdrojov z hľadiska rovnosti žien a mužov;

10. zdôrazňuje, že uplatňovanie integrovaného prístupu k rovnosti musí zohľadňovať 
osobitosť každého parlamentného výboru a delegácie; žiada, aby sa výbory a delegácie 
aktívne zapájali do hodnotení, ktoré sa pravidelne uskutočňujú pod záštitou Výboru pre 
práva žien a rodovú rovnosť prostredníctvom dotazníka predloženého predsedom 
a podpredsedom zodpovedným za integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov, pričom sa 
venujú nedostatkom v danej oblasti v práci výborov a delegácií, ako aj pokroku
v uplatňovaní integrovaného prístupu k rovnosti v každom výbore;
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11. zdôrazňuj, že pre parlamentné výbory a delegácie je dôležité, aby sa náležite určila ich 
úloha a zodpovednosť v oblasti integrovaného prístupu k rodovej rovnosti;

12. vyzýva predsedníctvo Parlamentu, aby v rámci svojich kontaktov s parlamentmi 
členských štátov zdôrazňovalo pozitívny príklad, ktorý vytvára skupina na vysokej úrovni 
pre rodovú rovnosť a rozmanitosť;

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

ÚVOD

Základom iniciatívnej správy (Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce 
výborov a delegácií (INI/2008/2245), spravodajkyňa: Anna Záborská) je dotazník, ktorý sa 
rozposlal predsedom resp. podpredsedom, ktorí sú vo výboroch a delegáciách zodpovední za 
uplatňovanie rodového hľadiska. Na žiadosť odpovedalo devätnásť výborov, z ktorých jeden 
výbor, ECON, odpovedal vo forme listu zaslaného spravodajkyni. (19 výborov z 21). Naopak, 
na dotazník neodpovedala ani jedna delegácia.
Dotazník obsahoval 28 otázok rozdelených do 4 častí venovaných rozsahu činnosti, stratégii, 
uplatňovaniu rodového hľadiska, ako aj expertíze, konzultácii a spolupráci v oblasti rodovej 
dimenzie. 

A. ROZSAH ČINNOSTI

Otázky týkajúce sa integrovaného prístupu k rovnosti žien a mužov sú dôležité pre 
legislatívnu činnosť dvanástich výborov (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, 
INTA, ITRE, JURI, LIBE, REGI a TRAN). (Q4)

V súvislosti s právomocami jednotlivých výborov, ktoré sú ustanovené v rokovacom 
poriadku, výbory uviedli, okrem iného, tieto kľúčové odvetvia, v rámci ktorých je rozmer 
rovnosti žien a mužov (Q5) dôležitý:

 rodová otázka v súvislosti s uplatňovaním Zmluvy o EÚ a hodnotením jej fungovania; 
rovnováha medzi mužmi a ženami pri vymenovávaní zástupcov Parlamentu do 
medzivládnych konferencií a budúcich konventov, zvyšovanie počtu žien – poslankýň 
Európskeho parlamentu (AFCO);

 osobitná pozornosť integrovanému prístupu k rodovému hľadisku vo fáze 
vypracovávania správ a stanovísk; propagácia jazyka, ktorý rešpektuje rodovú 
neutralitu, počas schôdzí a v rámci dokumentov výboru, rodová rovnosť nastolená 
počas výmeny názorov s pozvanými rečníkmi a v rámci delegácií výboru (AFET);

 rozvoj vidieka, rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP);
 otázky týkajúce sa rodového hľadiska sú dôležité vo všetkých oblastiach, za ktoré je 

výbor zodpovedný (CULT);
 rozvojové ciele tisícročia, humanitárna pomoc a nástroj rozvojovej spolupráce 

(identifikované ako tzv. prierezové otázky v mnohých strategických dokumentoch
týkajúcich sa jednotlivých krajín);

 poistenie, dôchodky, Lisabonská stratégia, daňový systém služieb všeobecného 
záujmu a mikrofinancovania (ECON);

 zamestnanosť, sociálna politika, pracovné podmienky, diskriminácia na pracovnom 
trhu (EMPL); 

 verejné zdravotníctvo, farmaceutické výrobky a kozmetika, zdravie v súvislosti so 
životným prostredím (pesticídy, biocídy, odpady) (ENVI);

 verejné vypočutia a výmeny názorov, otázka rodovej rovnosti zohľadňovaná 
spravodajcami a spravodajcami výborov požiadaných o stanovisko počas 

Adlib Express Watermark



PR\763501SK.doc 7/11 PE418.282v01-00

SK

vypracovávania dokumentov, rovnovážne zastúpenie žien a mužov ako rečníkov 
(DROI);

 spotrebiteľské politiky (IMCO);
 obchod a aspekty rozvoja (INTA);
 výskum, priemysel (ITRE);
 základné práva (LIBE);
 pobrežný rybolov a integrovaný a trvalo udržateľný rozvoj oblastí rybného 

hospodárstva, akvakultúra, spracovateľský priemysel a štrukturálna politika (PECH);
 právne predpisy v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, FEDER, kohézny fond a 

Európsky sociálny fond, hodnotenie ďalších politík Únie týkajúce sa sociálnej 
súdržnosti (REGI);

 misie EBOP – správanie vyslaného personálu k obyvateľstvu, míny/pozostatky 
vojenských výbušnín a odmínovanie, proces odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie 
(DDR) do krajiny v postkonfliktnom stave (SEDE);

 doprava ako oblasť zamestnanosti a bezpečnosti cestnej premávky (TRAN); 

Mnohé výbory vo svojej legislatívnej a/alebo nelegislatívnej práci zaviedli integrovaný 
prístup k rovnosti žien a mužov (Q7).  Štrnásť výborov z devätnástich (12/19 v roku 2006) 
vyhlásilo, že vo svojej legislatívnej a nelegislatívnej práci už zaviedli tento prístup. 
Niekoľko príkladov:
AFET – propagácia rodovej rovnosti na medzinárodnej úrovni 
AGRI – stanovisko o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2007
CULT – rodové otázky sa v plnej miere zohľadňujú pri príprave správ a stanovísk, ako aj v 
rámci ďalších činností výboru, ako sú verejné vypočutia a delegácie
DEVE – rozvojové ciele tisícročia zahŕňajú rodový rozmer. Jeden z cieľov sa sústreďuje na 
rodovú rovnosť a emancipáciu žien (MCR3)
DROI – práva žien tvoria časť ľudských práv. Témy, ktorým sa výbor nedávno zaoberal, sú 
tieto: zločiny v mene cti, štúdia o uplatňovaní rodového hľadiska v rámci vonkajších činností
ECON – zamestnávanie žien a ich začleňovanie do trhu práce, vzdelávanie, celoživotné 
vzdelávanie, zosúladenie pracovného a rodinného života, ako aj vzdelávanie spotrebiteľov v 
oblasti financií a pôžičiek
EMPL – smernica o pracovnej dobe, dôchodky a hlavné smery politiky zamestnanosti 
IMCO – osobitné potreby zraniteľných skupín, ktoré boli zdôraznené v správe s názvom 
Stratégia spotrebiteľskej politiky 
PECH – správy týkajúce sa pobrežného rybolovu a problémov, s ktorými sa stretávajú 
pobrežní rybári, ženské siete v rámci rybného hospodárstva, akvakultúra a diverzifikačné 
činnosti, ako aj rybné hospodárstvo a akvakultúra v súvislosti s integrovaným riadením 
pobrežných oblastí v Európe
REGI – integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov je súčasťou nariadení o štrukturálnych 
fondoch ako prierezový rozmer pre plánovanie a zavádzanie politík
SEDE – v dvoch správach o Európskej bezpečnostnej stratégii (spravodajcovia Wogau a 
Kuhne)
TRAN – pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa dopravy a turistického ruchu, štúdia 
týkajúca sa žien a dopravy v Európe
AFCO, ENVI, JURI, LIBE a CONT vo svojej legislatívnej činnosti nezaviedli integrovaný 
prístup k rovnosti žien a mužov.
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B. STRATÉGIA O ROVNOSTI ŽIEN A MUŽOV, KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ CIELE VÝBOROV

Jedenásť parlamentných výborov neprediskutovalo a ani neprijalo stratégiu o hľadisku 
rovnosti žien a mužov v rôznych oblastiach týkajúcich sa práce výborov. Štyri výbory 
túto stratégiu prijali: AFET, PECH, REGI, SEDE. AFCO, AGRI a ENVI viedli diskusiu s 
cieľom prijať túto stratégiu. Na porovnanie, v roku 2006 štrnásť výborov o tejto stratégii ani 
nediskutovalo, ani ju neprijalo. Štyri z nich viedli diskusiu o stratégii a iba jeden výbor ju aj 
prijal.

Výbor AFET sa vo svojom akčnom pláne o uplatňovaní rodového hľadiska (Gender 
Mainstreaming Action Plan) zaviazal aktívne podporovať rodovú rovnosť vo svojej práci a 
naďalej sa venovať týmto otázkam s pozvanými rečníkmi, ako aj v rámci svojich delegácii. 
AFET bude tiež dohliadať na to, aby sa tieto otázky rodovej rovnosti náležite zohľadňovali v 
rámci vypracovávania správ a stanovísk. Bude sa v rámci možností snažiť zabezpečiť, aby 
33 % rečníkov, ktorí sa zúčastňujú vypočutí, tvorili ženy. AFET sa zaviazal podporovať vo 
svojich dokumentoch a počas schôdzí jazyk rešpektujúci rodovú neutralitu. AFET tiež 
vyjadril vôľu preskúmať rovnovážne zastúpenie mužov a žien v rámci osobitných vyslancov 
EÚ a vedúcich delegácií výboru. 

Stratégia SEDE bola prijatá 19. marca 2007 formou dokumentu s názvom Akčný plán 
uplatňovania rodového hľadiska (Gender Mainstreaming Action Plan). Podvýbor SEDE sa 
zaviazal podporovať vo svojej práci rozmer rovnosti žien a mužov zavedením problematiky 
týkajúcej sa rodovej rovnosti do svojich správ a stanovísk. Bude tiež dohliadať na 
prideľovanie správ a stanovísk zohľadňujúcich zastúpenie mužov a žien a podporovať ich 
vyvážené zastúpenie vo svojich delegáciách, ako aj dodržiavať vyvážené zastúpenie pohlaví 
medzi pozvanými rečníkmi na verejné vypočutia a zároveň naplánoval 33 % kvótu pre ženy-
rečníčky. SEDE sa zaviazal, že bude počas svojich schôdzí a vo svojich dokumentoch 
podporovať jazyk, ktorý rešpektuje rodovú neutralitu.
SEDE v oblasti rodovej rovnosti považuje za kľúčové tieto dve otázky: uplatňovanie rezolúcie 
BR OSN č. 1325 v rámci EBOP a normy v oblasti všeobecného správania v operáciách 
EBOP, ako aj v rámci reformy bezpečnostného sektora a odzbrojovania, demobilizácie a 
reintegrácie (DDR).

REGI sa vo svojej stratégii s názvom Mission Statement on Promoting Gender Equality in 
the work of the Committee zaviazal podporovať rodovú rovnosť vo svojich interných 
činnostiach, pričom požiadal politické skupiny, aby (v rámci možností) zastúpenie žien vo 
výbore zodpovedalo zastúpeniu žien v Parlamente a aby sa tento návrh dodržiaval aj v rámci 
vymenovávaní členov predsedníctva a koordinátorov výboru. Výbor REGI si tiež praje, aby 
predsedníctvo zabezpečilo zohľadnenie tohto rovnovážneho zastúpenia mužov a žien vo 
výbore aj v rámci prideľovania správ a stanovísk. Výbor REGI si tiež želá, aby sa overilo 
uplatňovanie zásady rovnosti príležitostí v procese vymenovávania svojho sekretariátu.
Vo svojich vonkajších činnostiach sa výbor REGI zaviazal pravidelne zaraďovať otázky v 
oblasti rodovej rovnosti do svojich legislatívnych a iniciatívnych správ a stanovísk v štádiu 
prípravy, najmä čo sa týka regionálneho rozvoja. Výbor REGI bude dôrazne kontrolovať 
účinky rodového hľadiska pri používaní štrukturálnych fondov.

V stratégii výboru PECH, ktorá bola prijatá v roku 2006, je definované zameranie podpory 
rodovej rovnosti. Výbor PECH sa zaviazal podporovať uplatňovanie rodového hľadiska s 

Adlib Express Watermark



PR\763501SK.doc 9/11 PE418.282v01-00

SK

cieľom prispievať k lepším právnym a sociálnym poznatkom o práci, ktorú vykonávajú ženy, 
a o ich právach. Tento cieľ je možné dosiahnuť najmä rozvojom nástrojov umožňujúcich zber 
a šírenie informácií o postavení žien, účasťou žien na rozhodovacom postupe, začlenením 
zásady rodovej rovnosti do Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a iných finančných 
nástrojov týkajúcich sa politiky rybného hospodárstva. Výbor PECH sa tiež zaviazal začleniť 
otázky týkajúce sa rodovej rovnosti do svojich legislatívnych a iniciatívnych správ. Výbor 
PECH navyše plánuje zorganizovať aspoň raz do roka výmenu názorov týkajúcu sa politiky 
rodovej rovnosti a hodnotenia vplyvu podľa pohlavia pre schôdze koordinátorov výboru.

AFET, SEDE a PECH si stanovili konkrétne ciele činnosti. Vybor AFET uvádza 
zorganizovanie verejného vypočutia s názvom Ženy v arabských krajinách, vyhodnotenie 
rovnovážneho zastúpenia mužov a žien medzi osobitnými vyslancami EÚ a v delegáciách 
Komisie a zvažuje vyzvať svojich poslancov, aby zabezpečili zohľadňovanie rozmeru rodovej 
rovnosti počas budúcich delegácií.
PECH definuje svoje ciele v stratégii. Sú uvedené vyššie.
SEDE uvádza uplatňovanie rezolúcie BR OSN č. 1325 v rámci EBOP a normy všeobecného 
správania pre operácie EBOP.

C. UPLATŇOVANIE RODOVÉHO HĽADISKA 

Všetky výbory okrem CULT si stanovili vo svojich budúcich návrhoch (správy, verejné 
vypočutia) témy, ktoré majú v rámci rovnosti mužov a žien veľký význam. Vo väčšine 
prípadov sú tieto témy prepojené s kľúčovými oblasťami, ktoré sú uvedené v časti A 
dotazníka.

Sedem výborov overilo dostupnosť štatistických údajov podľa pohlavia: AGRI, EMPL, 
ENVI, PECH, REGI, SEDE a TRAN.
Výbor PECH napriek existencii štúdií zameraných na ženy v oblasti rybného hospodárstva 
vyjadril poľutovanie nad nedostatkom štatistických údajov podľa pohlavia. SEDE požiadal 
Radu, aby predložila štatistické údaje týkajúce sa účasti žien/mužov v operáciách EBOP. 
Výbor tiež disponuje užitočnými štatistickými údajmi týkajúcimi sa uplatňovania rodového 
hľadiska v misiách EBOP (Gender mainstreaming in ESDP missions). Výbor AGRI uviedol, 
že štatistické údaje chýbajú a nezachytávajú napríklad údaje o práci partnerov, ktorí pomáhajú 
v poľnohospodárskych podnikoch. AGRI požiadal Komisiu a EUROSTAT, aby tieto 
nedostatky napravili a odstránili diskriminačné prvky pri zbere údajov. EMPL počas 
prehodnotenia právnych predpisov o štatistických údajoch týkajúcich sa práce. TRAN zadal 
štúdiu o ženách a doprave v Európe, v ktorej sa uvádzajú štatistické údaje týkajúce sa 
nerovnovážneho zastúpenia mužov a žien v odvetví dopravy v Európe. REGI zadal štúdiu s 
názvom Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v súvislosti s používaním štrukturálnych 
fondov, ktorá poskytuje prehľad o dostupnosti údajov.

Tri výbory: DROI, PECH a SEDE stanovili náležité ukazovatele. Podľa PECH patria 
kvantitatívne údaje v oblasti zamestnanosti k najmerateľnejším, v rámci možností by sa však 
mali zohľadňovať aj ďalšie údaje (právne a sociálne postavene, sociokultúrne prekážky, 
prístup a úroveň vzdelávania atď.). DROIT požiadal o ukazovatele v súvislosti s európskym 
nástrojom pre demokraciu a ľudské práva, v ktorom tvorí uplatňovanie rodového hľadiska 
prierezový cieľ. 
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PECH a ENVI sú jedinými výbormi, ktoré analyzovali rozdelení rozpočtových prostriedkov
pre každú zo svojich oblastí z hľadiska rovnosti žien a mužov. PECH uvádza články 
nariadenia Rady, ktoré sa týka Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, ktoré obsahujú 
mnohé pozitívne odkazy v tejto oblasti. Týmto dokumentom sa však neuskutočňuje 
prerozdelenie rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivé osi, pretože takéto rozdelenie je v 
právomoci členských štátov v rámci ich operačných programov. (Q15)

Čo sa týka metód, ktoré sa majú používať, s cieľom zavádzať integrovaný prístup k 
rovnosti žien a mužov, štyri výbory použili osobitné metódy pre uplatňovanie rodového 
hľadiska. Výbor AFET používa komparatívnu analýzu (benchmarking), REGI hodnotenie 
vplyvu podľa rodu, SEDE štatistické údaje podľa pohlavia a výbor PECH vyhlásil, že je 
pripravený používať všetky dostupné metódy. Rovnaké stanovisko zastáva výbor DROIT.

D. EXPERTÍZA A KONZULTÁCIE O RODOVOM ROZMERE

Väčšina výborov pravidelne konzultovala odborníkov, vnútroštátne orgány a MVO, ako aj 
ďalšie organizácie, ktoré priamo pracujú v oblasti rodovej rovnosti, prostredníctvom 
verejných vypočutí alebo prostredníctvom zadania štúdie. Iba AFCO, AGRI, CONT, CULT, 
IMCO a JURI nevyužili tieto konzultácie. DROI zdôraznil, že odborníci MVO, ktorí sú 
špecializovaní v rodovej oblasti, sa pravidelne zúčastňujú verejných vypočutí tohto výboru. 
To isté platí pre výbory PECH a REGI. Pre DEVE predstavujú konzultácie s MVO a 
externými odborníkmi neoddeliteľnú súčasť tvorby správ, stanovísk a delegácií.

Čo sa týka vnútornej expertízy Parlamentu (výbor FEMM, jeho sekretariát, tematické 
oddelenie, právna služba a knižnica), túto konzultáciu využilo jedenásť výborov. PECH 
vyhlásil, že zohľadňuje väčšinu návrhov, ktoré sú súčasťou stanoviska výboru FEMM a 
tematickému oddeleniu zadal štúdiu s názvom Úloha žien v trvalo udržateľnom rozvoji 
európskych rybárskych oblastí. EMPL využíva knižnicu, tematické oddelenie a vyhlasuje, že 
zohľadňuje stanovisko výboru FEMM. Knižnica vypracovala pre REGI dokument s názvom 
Gender mainstreaming within a regional policy (Uplatňovanie rodového hľadiska v rámci 
regionálnej politiky) a tematické oddelenie spustilo externú štúdiu o Integrovanom prístupe k 
rovnosti žien a mužov v súvislosti s používaním štrukturálnych fondov. ENVI ju využíva 
najmä vďaka stanoviskám výboru FEMM, ktoré uvádza vo svojich správach. LIBE 
zohľadňuje uvedené stanovisko výboru FEMM vo svojich správach. DEVE využíva expertízu 
tematického oddelenia a AFET sa pravidelne zúčastňuje seminárov organizovaných výborom 
FEMM.

Sedemnásť výborov uviedlo, že vo všeobecnosti pravidelne alebo sporadicky využívajú 
spoluprácu s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť. AFET, CULT, DEVE, EMPL, 
ITRE, LIBE a PECH spolupracujú pravidelne s FEMM. Napríklad DEVE zorganizoval spolu 
s FEMM vypočutie s názvom Ženy a vojna a považuje túto spoluprácu za dobrú a pravidelnú. 
AFET spolupracuje prostredníctvom podpredsedov zodpovedných za uplatňovanie hľadiska 
rovnosti pohlaví a prostredníctvom podobnej siete administrátorov, CULT víta množstvo 
stanovísk výboru FEMM týkajúcich sa jeho správ a vždy im venuje náležitú pozornosť. 
EMPL okrem spolupráce s FEMM uvádza aj konflikty záujmov týkajúce sa návrhov Komisie. 

Päť výborov požiadalo Európsku komisiu o vyhodnotenie vplyvu spisu o rovnosti žien a 
mužov (DROI, INTA, ITRE, PECH a REGI). INTA tak učinil počas prijímania niektorých 
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odsekov stanoviska výboru FEMM o obchodovaní a znižovaní chudoby, DROI počas 
uplatňovania európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva v rámci všeobecnejšej 
žiadosti týkajúcej sa finančného nástroja.

Na otázku „Ako si predstavujete expertízu v rodových otázkach v rámci sekretariátu 
vášho výboru? desať výborov odpovedalo, že vytváranie expertízy práve prebieha. Päť 
sekretariátov výborov AFET, CONT, CULT, DROI a EMPL disponuje náležitou expertízou. 
V rámci sekretariátu výboru INTA sa expertíza o rodových otázkach považuje za 
neexistujúcu.

Čo sa týka zloženia výborov, je nasledovné: 

Výbor Poslan
kyne Poslanci Celk

ovo % žien Poznámky

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 ženy tvoria 20 % členov výboru a 39 
% náhradníkov 

CULT 32 43 75 41,6

predsedníčka, ako aj jedna 
podpredsedníčka sú ženy, rovnako, 
ako koordinátori skupín PPE, PSE a 
GUE 

DEVE 27 44 71 38
DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9 ženy zastupujú funkcie predsedníčky 
a prvej a druhej podpredsedníčky

INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

značne pozitívny vývoj, ktorý ale 
neodráža celú skutočnosť, pretože 
ženy patria vo výbore medzi 
najaktívnejšie a v rámci predsedníctva 
zastupujú osobitné funkcie (3 
podpredsedníčky), pričom sú aj 
koordinátorkami politických skupín

REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2
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