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Situácia žien na Balkáne 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. decembra 2008 o situácii žien na Balkáne 
(2008/2119(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na článok 6 a 49 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
prijatý Valným zhromaždením OSN 18. decembra 1979,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) z 31. októbra 2000 
o ženách, mieri a bezpečnosti,

– so zreteľom na výsledky konferencie o ľudských právach vo Viedni (1993), ktorá 
potvrdila ľudské práva a odsúdila ich porušovanie v mene kultúry a tradícií,

– so zreteľom na Bruselskú deklaráciu o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi,
prijatú 20. septembra 2002,

– so zreteľom na hodnotiacu správu Komisie z roku 2007 o pokroku kandidátskych 
a potenciálne kandidátskych krajín, ktorá je prílohou oznámenia Komisie zo 6. novembra 
2007 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2007 - 2008 
(KOM(2007)0663), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2007 s názvom K odpovedi EÚ 
na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvalo
udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2008 s názvom Západný Balkán: podpora 
európskej perspektívy (KOM(2008)0127), 

– so zreteľom na činnosť a hodnotiacu správu pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť 
pôsobiacu v rámci Paktu stability pre juhovýchodnú Európu (2004),

– so zreteľom na štúdiu s názvom Situácia žien v balkánskych štátoch: porovnávacia 
perspektíva, ktorú vypracovala Marina Blagojević z poverenia Európskeho parlamentu 
(Belehrad, február 2003),
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 o ženách v juhovýchodnej Európe1,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. júla 2005 o úlohe žien žijúcich v Turecku 
v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote2 a z 13. februára 2007o úlohe žien 
v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii4,

– so zreteľom na závery medzinárodnej konferencie na tému Ženy pri riešení konfliktov, 
ktorá sa konala 21. – 22. júna 2008 v Institutum Studiorum Humanitatis na Fakulte 
postgraduálneho štúdia humanitných vied v Ľubľane,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0435/2008),

1. domnieva sa, že pokračovanie politickej a ekonomickej stabilizácie a vytváranie 
demokratických inštitúcií v balkánskych krajinách vyžaduje aktívnu účasť žien 
(vzhľadom na to, že ženy tvoria viac ako polovicu obyvateľstva);

2. so znepokojením konštatuje, že právne predpisy a praktiky v oblasti rodovej rovnosti 
(z inštitucionálneho, finančného a ľudského hľadiska) nie sú zaručené v plnom rozsahu, aj 
keď sa situácia medzi krajinami líši podľa toho, či ide o krajiny, ktoré prístupové 
rokovania už začali, alebo ostatné krajiny;

3. zdôrazňuje dôležitosť rovnosti práv žien a ich rovnoprávnej účasti na trhu práce, čo je 
nevyhnutným predpokladom ekonomickej nezávislosti žien, národného hospodárskeho 
rastu a boja proti chudobe, ktorou sú ženy ohrozené viac ako muži;

4. poznamenáva, že ženy boli neprimerane zasiahnuté škrtmi v oblasti sociálnych služieb 
a verejných výdavkov, ako sú zdravotná a rodinná starostlivosť a starostlivosť o dieťa; 
zdôrazňuje, že tieto nemzdové výhody a služby, ktoré sa predtým ženám poskytovali, im 
umožňovali prístup k platenej práci a následne tak zosúladenie pracovného života s 
rodinným;

5. so znepokojením konštatuje, že ženy, ktoré sú vo všeobecnosti podpriemerne zastúpené 
na trhu práce, sú nadpriemerne zastúpené v niektorých (tradične „ženských“) profesiách, 
v ktorých je, a to najmä vo vidieckych oblastiach, ich situácia neistejšia; v tejto súvislosti 
požaduje, aby sa prijali osobitné opatrenia s cieľom predchádzať feminizácii odvetví 
s nižšími príjmami; takisto je znepokojený tým, že medzi platmi mužov a žien existujú 
rozdiely a že ženy sa stretávajú s problémami pri rozbiehaní svojich vlastných 
podnikateľských aktivít;

6. vyzýva vlády balkánskych štátov, aby vytvorili právny rámec pre rovnaké finančné 
ohodnocovanie oboch pohlaví, pomáhali ženám pri zosúlaďovaní súkromného 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 1070.
2 Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 385.
3 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s.174.
4 Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 283.

Adlib Express Watermark



a pracovného života vrátane zabezpečenia kvalitných, prístupných a cenovo dostupných 
zariadení starostlivosti o deti a zariadení starostlivosti o starších ľudí, a aby okrem toho 
odstraňovali prekážky brániace rozvíjaniu podnikateľských aktivít žien;

7. zdôrazňuje význam vzdelávania pre odstraňovanie stereotypov spojených 
so spoločenskými modelmi rolí žien a mužov a kultúrnymi stereotypmi a poukazuje 
na skutočnosť, že vzdelávací systém ako taký nesmie podporovať stereotypné vzory, a to 
ani pri voľbe povolania;

8. pripomína celkovo nedostatočnú úroveň infraštruktúry zdravotnej starostlivosti, najmä 
vo vidieckych oblastiach, a vyzýva vlády na zabezpečenie pravidelných vyšetrení žien 
na rakovinu krčku maternice, rakovinu prsníka a HIV/AIDS, ktorými sú ženy 
ohrozenejšie ako muži; zdôrazňuje význam psychologickej a lekárskej rehabilitácie žien, 
ktoré boli obeťami vojny;

9. domnieva sa, že ženy na Balkáne, ktoré boli obeťami vojny, nemožno ďalej považovať 
len za obete vojny, ale skôr za aktívnych účastníkov stabilizácie a riešenia konfliktov; 
zdôrazňuje, že ženy na Balkáne všeobecne budú môcť plniť túto úlohu len v prípade, ak 
budú mať rovnocenné zastúpenie v rozhodovaní o politických a ekonomických otázkach; 
víta stanovenie kvót a vyzýva krajiny, ktoré tak doposiaľ neurobili, aby podporovali 
zastúpenie žien v politických stranách a národných parlamentoch a aby v prípade potreby 
uplatňovali účinné kvóty, a podporuje krajiny, ktoré tak už urobili, aby v tomto procese 
pokračovali, aby sa ženám zabezpečila možnosť účasti na politickom živote a aby sa 
podarilo prekonať ich nedostatočné zastúpenie s cieľom navždy odstrániť tzv. sklenený 
strop (glass ceiling), a vyzýva na prijatie pozitívnych opatrení, ktoré zabezpečia, aby sa 
ženy a muži učili o občianstve a občiansky sa angažovali od raného veku;

10. so znepokojením konštatuje, že napriek legislatívnemu rámcu, ktorý sa nedávno zaviedol 
vo väčšine balkánskych krajín, stále dochádza k domácemu násiliu a verbálnym útokom; 
preto vyzýva zainteresované krajiny, aby prijali opatrenia na zriadenie útočísk pre obete 
a zabezpečili, že orgány presadzovania práva, úrady a štátni úradníci budú tomuto javu 
venovať väčšiu pozornosť;

11. zdôrazňuje, že domáce násilie je ešte rozšírenejšie než ukazujú existujúce údaje, a že 
príslušné štatistiky a údaje sú roztrieštené, nedostatočne zhromaždené a
neštandardizované, dokonca aj v krajinách, ktoré prijali osobitné právne predpisy v tejto 
oblasti;

12. zdôrazňuje význam kampaní na upriamenie pozornosti na boj proti stereotypom, 
diskriminácii (rodovej, kultúrnej, založenej na náboženstve) a domácemu násiliu a na 
rodovú rovnosť ako takú; konštatuje, že tieto kampane treba rozšíriť o podporu vytvárania 
pozitívneho obrazu prostredníctvom modelových ženských rolí v masmédiách
a v reklame, učebných materiáloch a na internete;

13. víta najnovší vývoj v oblasti legislatívneho a inštitucionálneho rámca, ktorý je odrazom 
pevného odhodlania zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov v dotknutých
krajinách; súčasne znovu zdôrazňuje potrebu zavedenia účinných opatrení na uvedenie 
týchto ustanovení v plnom rozsahu do praxe;

14. vyzýva vlády balkánskych krajín, aby prijali opatrenia na prípravu podmienok 
pre uplatňovanie integrovaného prístupu k rodovej rovnosti na všetkých úrovniach 

Adlib Express Watermark



a vo všetkých oblastiach spoločenského a politického života;

15. vyzýva všetky členské štáty, ktoré zatiaľ neprijali národné plány na vykonávanie vyššie 
uvedenej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, aby ich prijali a uplatňovali pri rokovaniach
s balkánskymi štátmi;

16. so znepokojením konštatuje, že balkánske krajiny sú tranzitnými krajinami pre 
obchodovanie s ľuďmi a že vo všeobecnosti sú obeťami tohto obchodovania ženy a deti; 
zdôrazňuje, že rodová rovnosť, kampane na zvyšovanie povedomia, opatrenia 
proti korupcii a organizovanému zločinu majú kľúčový význam pri predchádzaní 
negatívnym javom v balkánskych krajinách, akými sú prostitúcia a obchodovanie 
s ľuďmi, a pre ochranu potenciálnych obetí;

17. vyzýva balkánske krajiny, aby prijali naliehavé opatrenia na predchádzanie prostitúcii, 
hlavne detskej prostitúcii a pornografii, sprísnili sankcie za nútenie alebo nabádanie 
k prostitúcii a/alebo účasti na tvorbe pornografických materiálov a aby trestne stíhali 
detskú pornografiu na internete;

18. zdôrazňuje význam mimovládnych a ženských organizácií, najmä pracovnej skupiny pre 
rodovú rovnosť pôsobiacu v rámci Paktu stability pre juhovýchodnú Európu, pri 
identifikácii problémov žien a hľadaní vhodných riešení a pri rozvíjaní demokratických 
procesov a stability v regióne; podporuje prácu týchto mimovládnych organizácií a 
navrhuje výmenu najlepších postupov z oblasti rodovej rovnosti medzi dotknutými
krajinami, ako aj s európskymi sieťami mimovládnych organizácií;

19. vyzýva Komisiu, aby poskytla predvstupovú finančnú pomoc na posilňovanie práv žien 
na Balkáne, najmä prostredníctvom mimovládnych organizácií a ženských organizácií;

20. vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala a naliehala na plnenie kodanských kritérií, 
najmä v súvislosti s rovnakými príležitosťami pre ženy a mužov a právami žien 
v kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajinách; vyzýva kandidátske a potenciálne 
kandidátske krajiny z Balkánu, aby so zreteľom na možné budúce pristúpenie k EÚ 
zosúladili svoje právne predpisy v oblasti antidiskriminácie a rodovej rovnosti s acquis 
communautaire; 

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že jej politické smerovanie vytýčené vo vyššie 
uvedenom oznámení z 5. marca 2008, ktoré sa zameriava na posilňovanie mimovládnych 
organizácií na Západnom Balkáne, sa osobitne sústredí na posilnenie účasti žien na
činnostiach občianskej spoločnosti;

22. zdôrazňuje, že rómske ženy trpia viacnásobnou diskrimináciou (rasovou, etnickou, 
rodovou), a sú ohrozenejšie chudobou a sociálnym vylúčením, riešenie týchto problémov 
si preto vyžaduje diferencovaný prístup; sú to najmä rómske ženy, ktoré sú v mnohých 
krajinách vystavené predsudkom a ktorým sa nepriznáva občianstvo, majú obmedzený 
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, čelia neprimeraným životným podmienkam, nemajú 
prístup k službám zdravotnej starostlivosti, ich úroveň nezamestnanosti je vysoká a do 
politického a verejného života spoločnosti sa zapájajú len v malej miere;

23. s obavami poukazuje na nedostatok aktuálnych štatistických informácií a ukazovateľov, 
ktoré by mohli pomôcť pri posudzovaní situácie žien na Balkáne;
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24. vyzýva kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny na Balkáne, aby zaručili 
odstránenie všetkých foriem diskriminácie a predsudkov voči ženám, ktoré trpia 
viacnásobnou diskrimináciou, najmä voči rómskym ženám; vyzýva balkánske krajiny, 
aby zaviedli účinnú a praktickú antidiskriminačnú stratégiu, ktorá sa bude uplatňovať 
na všetkých úrovniach (vnútroštátnej a miestnej);

25. vyzýva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby takisto sledoval rodovú rovnosť v 
balkánskych štátoch s osobitným dôrazom na kandidátske krajiny;

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vládam a
parlamentom členských štátov a dotknutých kandidátskych a potenciálne kandidátskych
krajín.
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