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1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste sa 

stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú by 

ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu 

strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete 

začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

Do politiky som vstúpila pred 40 rokmi ako študentka plná ideálov, motivovaná túžbou po 

spravodlivosti a rovnosti, vôľou napraviť bezprávie a vybudovať lepší svet pre všetkých. Počas 

tejto dlhej cesty som sa stretla a načúvala som mnohým ľuďom, ktorí boli marginalizovaní 

z dôvodu predsudkov, stereotypov alebo kvôli diskriminačným právnym predpisom. Robila som 

všetko, čo bolo v mojich silách a využívala som všetky svoje znalosti a schopnosti, aby som 

takéto situácie dokázala vyriešiť. 

Som presvedčená, že moje akademické kvalifikácie a odborné skúsenosti mi umožnia prispieť 

k všeobecnému európskemu záujmu. Mám titul doktorky sociológie a v tejto oblasti som dlhé 

roky prednášala. Ako ministerka zodpovedná za európske záležitosti a rovnosť som sa pravidelne 

zúčastňovala na zasadnutiach Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zamestnanosť, sociálnu 

politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sú zodpovedné za to, aby sa na úrovni EÚ 

zabezpečilo jednotné riešenie v kľúčových otázkach, ktoré majú vplyv na európsky záujem. 

Teším sa, že budem spolupracovať s novozvolenou predsedníčkou, podpredsedami a ostatnými 

komisármi a vedno s nimi sa usilovať o plnenie nášho spoločného programu. S predsedníčkou 

budem zároveň spolupracovať na zabezpečení toho, aby sa všetky záväzky týkajúce sa rovnosti, 

ktoré sú uvedené v politických usmerneniach, účinne plnili. 

Ako žena politička som chcela dosiahnuť nutné zmeny, a preto som v politike zotrvala aj napriek 

tomu, že toto prostredie ženám neprialo. Toto odhodlanie ma povzbudzovalo ísť ďalej aj vtedy, 

keď som v roku 1996 vstúpila do parlamentu a stala sa parlamentnou tajomníčkou pre práva žien 

na úrade predsedu vlády, keď som nasledujúce roky pracovala vo funkcii tieňovej ministerky, 

a počas môjho pôsobenia vo funkcii ministerky pre sociálny dialóg, spotrebiteľské záležitosti 

a občianske slobody a ministerky pre európske záležitosti a rovnosť. 

Som rada, že stretávam ľudí, ktorých život sa zlepšil vďaka opatreniam v oblasti rovnosti, ktoré 

boli v mojej krajine zavedené. Nikdy nezabudnem na radosť na tvárach mnohých ľudí po prijatí 
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kľúčových právnych predpisov, ktorými sa zaviedli nové práva a rozšírila sa zásada rovnosti. 

Musíme však pokračovať ďalej a takisto podporovať najzraniteľnejších členov spoločnosti, ktorí 

sú marginalizovaní z dôvodu viacnásobnej diskriminácie alebo ktorí uviazli v pasci domáceho 

násilia; preto som odhodlaná prijať právne predpisy v oblasti rovnosti, podporiť ratifikáciu 

nástrojov v oblasti ľudských práv a zvýšiť ochranu zraniteľnejších členov našej spoločnosti. 

Plne rešpektujem základné hodnoty, na ktorých sme vybudovali Európu: ľudskú dôstojnosť 

a ľudské práva, slobodu, demokraciu, rovnosť a právny štát. Nebudem žiadať ani prijímať 

pokyny od žiadneho subjektu. Mojím cieľom je zvážiť všetky existujúce záujmy, bez ohľadu na 

akékoľvek národné, regionálne, profesionálne alebo osobné dôvody. Budem sa usilovať v plnej 

miere realizovať politické priority, ktoré v tomto smere stanovila naša zvolená predsedníčka. 

Vo funkcii ministerky som spolupracovala s poslancami, občianskou spoločnosťou, sociálnymi 

partnermi aj jednotlivcami, ktorých sa táto problematika priamo dotýkala, s cieľom zavádzať 

legislatívne a politické opatrenia, ktoré dôkladnejšie presadzujú rovnosť pre všetkých bez 

výnimky. Tieto skúsenosti teraz zužitkujem, aby som prispôsobila svoj prístup požiadavkám 

práce na európskej úrovni. 

Ak budem vo funkcii komisárky potvrdená, budem mať česť pracovať na úlohách portfólia, ktoré 

sa zaoberá rovnosťou. Podľa článku 8 ZFEÚ máme povinnosť začleniť a podporovať rodovú 

rovnosť v EÚ a pri všetkých činnostiach Komisie. Zmluva poskytuje silný mandát a predstavuje 

politický záväzok, ktorý ako komisárka pre otázky rodovej rovnosti budem vo veľkej miere 

podporovať. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová zaradila rodovú rovnosť do svojho programu medzi 

priority a zaviazala sa ísť príkladom tým, že vytvorí rodovo vyvážené kolégium. Poverila ma 

vypracovaním a predstavením novej stratégie EÚ pre rodovú rovnosť, ktorá je príležitosťou na 

ďalší rozvoj koncepcie a uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých politikách EÚ. Dôraznejšie 

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri tvorbe politík vedie k zlepšovaniu využívania zdrojov, 

zefektívneniu politiky, podpore udržateľného rozvoja a vytváraniu spravodlivejšej spoločnosti. 

V tejto súvislosti budem v prípade, že budem potvrdená vo funkcii komisárky, úzko 

spolupracovať so svojimi kolegami s cieľom čo najviac rozšíriť uplatňovanie rodového hľadiska, 

aby sa to skutočne premietlo v praxi. 

Budem konštruktívne spolupracovať s predsedníčkou Komisie a ostatnými komisárkami 

a komisármi. Budem udržiavať dialóg s poslancami Európskeho parlamentu, budem načúvať 

občianskej spoločnosti a sociálnym partnerom a počas svojho funkčného obdobia budem náležite 

uskutočňovať verejné konzultácie. Okrem toho sa budem zapájať do dialógu s členskými štátmi, 

aby som mohla lepšie koordinovať prácu, ktorá prebieha na európskej úrovni a na úrovni 

členských štátov. 

Zaväzujem sa, že budem hneď po svojom menovaní plne rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo 

zmluvy týkajúce sa nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti tak, ako sú 

vymedzené v článku 17 ods. 3 ZEÚ a v článku 245 ZFEÚ, a povinnosť služobného tajomstva 

podľa článku 339 ZFEÚ. 

Zaväzujem sa, že sa budem vyhýbať akejkoľvek pozícii alebo situácii, ktorá by mohla 

spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť a dostupnosť pre Komisiu a predsedníčku Komisie 

budem informovať o každej situácii, ktorá by mohla predstavovať konflikt záujmov pri výkone 

mojich úradných povinností. 
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Plne podporujem náš záväzok usilovať sa o transparentnosť, ktorý zvolená predsedníčka 

stanovila v politických usmerneniach. Zaväzujem sa, že v súlade s pravidlami Komisie zverejním 

všetky svoje kontakty a stretnutia s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo 

činnými osobami, a to v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tvorby a vykonávania politík EÚ. 

 

2. Riadenie portfólia a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z pozícií 

Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti 

s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená poskytovať 

Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky pre rovnosť, ponesiem plnú politickú zodpovednosť 

za činnosti v oblasti rovnosti, ako sa stanovuje v politických usmerneniach a v mojom 

poverovacom liste. Mojou úlohou počas nasledujúcich piatich rokov bude posilniť záväzok 

Európy k začleňovaniu a rovnosti vo všetkých jej významoch bez ohľadu na pohlavie, rasový 

alebo etnický pôvod, vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie alebo 

vieru. Popri vykonávaní mojej úlohy, ktorá bude spočívať v začleňovaní rodového hľadiska, 

budem viesť boj proti všetkým druhom diskriminácie, a to najmä tým, že sa budem usilovať 

pokročiť v práci na navrhnutej horizontálnej protidiskriminačnej smernici a ak to bude potrebné, 

navrhnem nové antidiskriminačné právne predpisy. Budem zodpovedná za vykonávanie 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ. Budem spolupracovať 

s členskými štátmi v snahe pokračovať v práci na smernici o ženách vo vrcholových orgánoch 

a zabezpečiť, aby sa plne vykonávala smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným 

životom. Ďalšími dôležitými otázkami bude boj proti násiliu páchanému na ženách a rodovo 

motivovanému násiliu, posilnenie postavenia žien a dievčat a zabezpečenie súdržnosti našich 

vonkajších a vnútorných politík v tejto súvislosti. 

Zásade kolegiality prikladám veľký význam a v plnej miere budem spolupracovať s ostatnými 

členmi kolégia. Do prípravy a realizácie politických iniciatív úzko zapojím svojich kolegov, lebo 

hľadisko rovnosti bude začleňované do činností každého jedného. 

Spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa mimoriadne dôležitá. Vďaka viac než 20 

rokom vo funkcii poslankyne si plne uvedomujem, aká dôležitá je parlamentná kontrola všetkých 

politických procesov. Našou úlohou je zvyšovať životnú úroveň ľudí, ktorých ako poslanci 

zastupujeme. Budem spolupracovať s Parlamentom a príslušnými výbormi vo všetkých fázach 

procesu tvorby politiky aj politického dialógu. 

Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie systému EÚ a pre 

efektívnosť a legitimitu rozhodovacieho systému EÚ. Opiera sa o hlavné zásady, k dodržiavaniu 

ktorých sa plne zaväzujem. Tieto zásady zahŕňajú otvorenosť, vzájomnú dôveru, efektívnosť 

a pravidelnú výmenu informácií. Politické usmernenia zvolenej predsedníčky a poverovacie listy 

tieto zásady v plnej miere odrážajú a zdôrazňujú zámer posilniť osobitný vzťah medzi 

Európskym parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, budem sa 

usilovať o dosiahnutie tohto cieľa, pričom budem v plnej miere rešpektovať ustanovenia 

Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010 
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a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016. Moja súčinnosť 

s Parlamentom bude otvorená, transparentná a konštruktívna, aby sme vybudovali vzťah 

založený na vzájomnej dôvere. 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky sa budem čo najčastejšie 

zúčastňovať na príslušných plenárnych zasadnutiach, schôdzach výborov a trialógoch. 

Zabezpečím, aby boli parlamentné výbory zapojené do všetkých dôležitých činností v mojej 

pôsobnosti. 

S Parlamentom budem spolupracovať na základe zásad lojality, dôvery, transparentnosti, 

obojsmerného toku informácií a vzájomnej pomoci. Konkrétne budem udržiavať pravidelný tok 

informácií s predsedami Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), Výboru pre práva 

žien a rodovú rovnosť (FEMM) a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(LIBE) aj ďalších príslušných parlamentných výborov a s poslancami Európskeho parlamentu 

budem viesť otvorenú obojstrannú komunikačnú politiku. Takisto sa postarám o to, aby 

v oblastiach, ktoré patria do mojej právomoci, bol Európsky parlament pravidelne informovaný, 

najmä pred významnými udalosťami a v kľúčových fázach medzinárodných rokovaní. 

V nadväznosti na pozície Parlamentu takisto zabezpečím rýchlu a náležitú reakciu na otázky 

poslancov Európskeho parlamentu, ktoré budú adresované Komisii a budú patriť do mojej 

právomoci. 

V politických usmerneniach zvolenej predsedníčky sa zdôrazňuje, že ak chceme opätovne získať 

dôveru občanov v Úniu, mali by naše inštitúcie fungovať otvorene a vo vzťahu k transparentnosti 

bezchybne. Posilnením medziinštitucionálnej spolupráce presadzovaním legitímnosti 

a zodpovednosti sa posilní efektívnosť a dobrá správa vecí verejných v rámci EÚ. Preto som plne 

odhodlaná vykonávať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a toku informácií uvedené 

v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou 

a Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo legislatívnej iniciatívy Európskeho 

parlamentu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na rezolúcie Parlamentu prijaté väčšinou jeho 

členov Komisia reagovať legislatívnym aktom, a to pri plnom dodržiavaní zásad proporcionality, 

subsidiarity a lepšej tvorby práva. S týmto cieľom plne súhlasím. 

Plne si uvedomujem, že poskytovanie informácií a dokumentov je základným aspektom 

prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Preto sa zaväzujem, že 

budem plne vykonávať príslušné ustanovenia rámcovej dohody medzi týmito dvoma inštitúciami 

a príslušné ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

 

Otázky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

3. Na veľké rozčarovanie Parlamentu, členských štátov, a najmä nášho výboru Európska 

komisia v predchádzajúcom funkčnom období nevydala stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť. 

Môžete prisľúbiť, že čo najskôr – v každom prípade však počas prvých 100 dní vo funkcii – 

vydáte plnohodnotnú a záväznú stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť na najbližšie roky, ktorá 

bude mať podobu oznámenia Komisie? Ktorým prioritným oblastiam sa v nej budete 

venovať? Akým spôsobom si predstavujete spoluprácu s výborom FEMM na vypracúvaní 

a vykonávaní tejto stratégie v budúcom funkčnom období? 
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Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, zaväzujem sa, že čo najskôr vydám komplexnú 

stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť, ako sa stanovuje v politických usmerneniach, a že so zvolenou 

predsedníčkou von der Leyenovou prerokujem konkrétne načasovanie prijatia tejto stratégie 

Komisiou. 

 

Medzi kľúčové aspekty, ktoré treba zohľadniť v súvislosti so stratégiou pre rodovú rovnosť, patrí 

odstraňovanie násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia, transparentnosť 

odmeňovania a mzdové a dôchodkové rozdiely medzi mužmi a ženami, rodová rovnováha vo 

vrcholových orgánoch spoločností, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a úloha 

oboch pohlaví pri dosahovaní rodovej rovnosti. Vo verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočnila 

v priebehu tohto roka, boli identifikované ďalšie prípadné oblasti, ako je rúcanie rodových 

stereotypov, riešenie rodovo motivovaného násilia na internete a začlenenie rodového hľadiska 

do oblasti umelej inteligencie. Stratégia by mala mať prierezový prístup, aby sa dotkla žien 

a mužov v celej ich rozmanitosti. Mala by zároveň viesť k prípadným novým legislatívnym 

návrhom, ako aj rozhodným politickým opatreniam a činnostiam zameraným na zvyšovanie 

informovanosti. 

 

Nová stratégia bude predstavovať príležitosť na dôkladnejšie rozpracovanie koncepcie 

a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách EÚ, tak vnútorných, ako aj 

vonkajších. Túto príležitosť neradno premeškať. Teším sa, že budem úzko spolupracovať 

s podpredsedom pre Ochranu nášho európskeho spôsobu života, aby sa tejto dôležitej téme 

dostalo zaslúženej pozornosti, a spolieham sa na podporu svojich kolegov komisárov, aby sa 

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti skutočne presadilo. Spolieham sa aj na pracovnú skupinu 

pre rovnosť, ktorá bude zriadená pre potreby začlenenia zásady rovnosti do politík a procesov 

EÚ. 

 

Chcem, aby EÚ mala stratégiu, ktorá bude ambiciózna, inkluzívna, komplexná a zameraná na 

skutočné potreby občanov EÚ. Čoskoro sa zamýšľam obrátiť na Výbor pre práva žien a rodovú 

rovnosť, s ktorým by som chcela nadviazať systematickú spoluprácu. 

 

Takisto sa domnievam, že o týchto otázkach musíme diskutovať nielen v rámci EÚ, ale aj mimo 

nej. Napríklad by sme mohli prístup EÚ prediskutovať na osobitnom sprievodnom podujatí na 

zasadnutí Komisie pre postavenie žien pri príležitosti 25. výročia Pekinskej akčnej platformy. 

Dúfam, že sa na tomto podujatí budú môcť zúčastniť aj poslanci Európskeho parlamentu. 

 

 

4. Výbor FEMM vždy považoval za prioritu odstránenie násilia páchaného na ženách 

a dievčatách, ktoré predstavuje závažný problém v Európe aj v celom svete. Preto je pre 

nás nanajvýš dôležité, aby EÚ v širokej miere pristúpila k Istanbulskému dohovoru v jeho 

celistvosti. Aké konkrétne opatrenia plánujete podniknúť v záujme pristúpenia EÚ 

k dohovoru a jeho ratifikácie všetkými členskými štátmi? Akými legislatívnymi 

a nelegislatívnymi návrhmi chcete riešiť predovšetkým násilie na internete a zverejňovanie 

pornografických záberov z pomsty, ktoré sa vo veľkej miere využíva hlavne proti ženám 

a dievčatám? Aké sú vaše konkrétne plány na vypracovanie európskeho legislatívneho aktu 

zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách? Aké ďalšie opatrenia proti násiliu 

páchanému na ženách plánujete prijať v súlade so záväzkami, ktoré predstavila zvolená 

predsedníčka vo svojom pláne pre Európu? 

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru by malo byť v súlade s politickými usmerneniami 

zvolenej predsedníčky naďalej jednou z hlavných priorít Komisie. Bola som poverená 
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dokončením prebiehajúceho procesu pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru a urobím všetko 

preto, aby sme tento cieľ dosiahli. 

 

Oceňujem silnú podporu, ktorú Európsky parlament vyjadruje pristúpeniu EÚ k istanbulskému 

Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 

nemu. Istanbulský dohovor poskytuje spoločný európsky rámec pre úsilie EÚ a jej členských 

štátov v boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Krokmi, ktoré podnikneme 

v spoločnom európskom rámci, môžeme dosiahnuť lepšie výsledky, než keď členské štáty konajú 

jednotlivo. 

 

V snahe dokončiť prístupový proces budem aktívne spolupracovať s Európskym parlamentom, 

s jednotlivými predsedníctvami Rady a s členskými štátmi, aby sme z tejto slepej uličky našli 

východisko. Takisto musíme zomknúť všetky členské štáty s príslušnými organizáciami 

občianskej spoločnosti, aby sme reagovali na naliehavú potrebu posilniť opatrenia EÚ v oblasti 

boja proti násiliu páchanému na ženách a rodovo motivovanému násiliu. So záujmom očakávam 

stanovisko, ktoré Európsky súdny dvor vydá na základe žiadosti Európskeho parlamentu. 

 

Okrem tohto inštitucionálneho procesu mám v úmysle hľadať spôsoby, ako posilniť podporu 

obetí násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Ak bude pristúpenie k Istanbulskému 

dohovoru v Rade naďalej zablokované, preskúmam návrhy na minimálne normy, pokiaľ ide 

o definíciu určitých druhov násilia, a posilnenie smernice o právach obetí. Zareagujem aj na 

požiadavku vyjadrenú v politických usmerneniach, pokiaľ ide o pridanie násilia páchaného na 

ženách do zoznamu trestných činov EÚ vymedzených v zmluve. 

 

Považujem za nevyhnutné zakročiť proti rýchlo sa rozvíjajúcej novej podobe rodovo 

motivovaného násilia: proti nezákonnému online násiliu a škodlivému online správaniu proti 

ženám vrátane šírenia porna z pomsty. Prístup k internetu sa rýchlo stáva nevyhnutnosťou pre 

sociálno-ekonomický blahobyt a internet určitou platformou pre spoločenský a politický dialóg. 

Nemôžeme dopustiť, aby online násilie a škodlivé správanie na internete umlčalo hlas žien 

a dievčat a obmedzovalo ich účasť na živote spoločnosti. V rámci širšej politiky EÚ zameranej na 

boj proti nenávistným prejavom a nezákonnému online obsahu sa musíme zamerať na to, čo 

môžeme urobiť, aby sme zaistili, že digitálny verejný priestor bude bezpečným miestom bez 

prejavov násilia a zdrojom silnejšieho postavenia, a to aj pre ženy a dievčatá. 

 

Nadviažem na existujúci dialóg Komisie s platformami sociálnych médií a mimovládnymi 

organizáciami o tom, ako môže dobrovoľnícka spolupráca pomôcť pri odhaľovaní a odstraňovaní 

škodlivého obsahu online, a takisto pri zabezpečení ráznych opatrení proti nezákonnému obsahu. 

Mnohé formy online násilia sú už v členských štátoch zaradené medzi trestnú činnosť alebo inak 

zakázané. Potrebujeme viac informácií o uplatniteľných právnych ustanoveniach v členských 

štátoch a o jednotlivých formách online násilia, na ktoré sa vzťahujú. Musíme sa zamerať na 

objasnenie tejto problematiky, a to pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä slobody 

prejavu. Táto rozmáhajúca sa nespravodlivosť ma veľmi znepokojuje a s podpredsedníčkou pre 

Európu pripravenú na digitálny vek a s podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť budem 

preto spolupracovať na tom, aby sme v tejto oblasti dosiahli citeľné výsledky. 

 

 

5. Posilnenie ekonomického postavenia žien: Návrh Komisie na smernicu o „ženách vo 

vrcholových orgánoch“ spoločností, žiaľ, uviazol v Rade, a to aj napriek konštruktívnemu 

prvému čítaniu v Parlamente a výraznému politickému úsiliu v posledných rokoch. 

Medzitým rôzne členské štáty zmenili svoje stanovisko a so smernicou teraz nesúhlasia. Čo 



 

7 

 

plánujete urobiť s cieľom prekonať tieto politické prekážky a dosiahnuť v krátkodobom 

horizonte vyvážené zastúpenie žien pri rozhodovaní o ekonomických záležitostiach? Aké 

konkrétne kroky prijmete na prelomenie patovej situácie v Rade a oživenie práce na tejto 

smernici všetkými dostupnými politickými prostriedkami? Mzdové a (následne) 

dôchodkové rozdiely medzi mužmi a ženami sú v európskom priemere alarmujúce: pri 

mzdách ide o 16 %, pri dôchodkoch o 40 %. Predstavujú obrovské prekážky pri 

dosahovaní rodovej rovnosti v EÚ. Aké iniciatívy máte v úmysle rozvíjať s cieľom riešiť 

túto nerovnosť? Akým opatrením či opatreniami by ste chceli naplniť záväzok zvolenej 

predsedníčky, ktorá prisľúbila predložiť počas prvých 100 dní fungovania novej Komisie 

záväzné opatrenia týkajúce sa mzdovej transparentnosti? 

Rovnaké zastúpenie žien pri rozhodovaní o ekonomických záležitostiach je otázkou rovnakých 

práv a spravodlivosti. Okrem toho je rodová rovnováha v rozhodovacom procese 

z hospodárskeho hľadiska opodstatnená. 

 

Verím, že diskusie o návrhu Komisie z roku 2012 prispeli k lepšej informovanosti o tejto otázke 

a že sa zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností v niektorých krajinách zvýšilo. 

Zmeny sa však presadzujú len pomaly a hoci sa v niektorých členských štátoch v posledných 

rokoch dosiahol určitý pokrok, v iných sa vývoj zastavil alebo sa stav dokonca zhoršil. 

 

Za túto smernicu sa plne zasadzujem. Väčšina členských štátov túto iniciatívu podporuje 

a dohoda je doslova na dosah. Vítam silnú podporu, ktorú zvolená predsedníčka tomuto návrhu 

vyjadrila vo svojich politických usmerneniach, a ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, 

budem sa snažiť presvedčiť členské štáty, aby návrh podporili tiež. Budem veriť v podporu 

Európskeho parlamentu. Je najvyšší čas pokročiť v tejto oblasti. 

 

Takisto sa domnievam, že nová smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 

bude mať priaznivý vplyv na väčšiu rodovú rovnováhu vo vedení v ekonomickej sfére. Spolu 

s členskými štátmi budem presadzovať jej úplné a rýchle vykonávanie. 

 

Odstránenie mzdových a dôchodkových rozdielov medzi mužmi a ženami je „neukončenou 

záležitosťou“ a som pevne odhodlaná zintenzívniť úsilie v tomto smere. Domnievam sa, že 

zvýšenie transparentnosti odmeňovania a zlepšenie právnej jasnosti sú prvými a nevyhnutnými 

krokmi na odhalenie rodovej predpojatosti a diskriminácie v systéme odmeňovania. Chcem 

dosiahnuť, aby spoločnosti mohli nerovnosť v odmeňovaní riešiť a aby sa obete diskriminácie 

mohli účinne domôcť nápravy. V politických usmerneniach sa v tomto ohľade stanovuje, že 

počas prvých 100 dní tejto Komisie predložíme kroky na zavedenie záväzných opatrení v oblasti 

transparentnosti odmeňovania. Pôjde o rozhodný závdavok, a naša ďalšia práca vyústi do 

komplexnej politiky na riešenie mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami. Znamená to, že 

budeme rúcať pretrvávajúce stereotypy, posilňovať postavenie žien v procese rozhodovania, 

zabezpečíme vykonávanie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 

a uplatňovanie práv v nej ukotvených (najmä pokiaľ ide o otcov) a odstránenie mzdových 

a dôchodkových rozdielov medzi mužmi a ženami v dôsledku neplatenej práce. 

 

Zmenu potrebujeme dosiahnuť aj na sektorovej úrovni. Jednou z príčin mzdových rozdielov 

medzi mužmi a ženami je nedostatok žien v dobre platených povolaniach, ktorým dominujú 

muži. Musíme umožniť, aby sa do určitých odvetví a povolaní dostalo viac žien, a najmä riešiť 

základné príčiny tohto nerovnomerného rozloženia našej pracovnej sily. Chcem sa zaoberať 

rodovými stereotypmi, ktoré sú na prekážku ženám, ale aj mužom – počnúc hľadaním príležitostí 

v odvetviach, v ktorých možno tradične dominuje iné pohlavie. Tieto stereotypy sú aj príčinou 
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nerovného rozdelenia neplatenej opatrovateľskej práce. V tejto súvislosti bude zohrávať kľúčovú 

úlohu vykonávanie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. 

 

Keďže rodové rozdiely sú vytvárané spoločnosťou, som presvedčená, že riešením týchto 

rozdielov v životnom cykle vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnanosti, rodičovstva, 

starostlivosti, odmeňovania a dôchodkov môžeme urýchliť pokrok v EÚ. 
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Otázky Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

6. Krátko pred koncom ôsmeho volebného obdobia Európskeho parlamentu sa Parlament 

a Rada dohodli na smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov 

a opatrovateľov. Zatiaľ čo Parlament bol dôrazným obhajcom tejto smernice, 

u niekoľkých členských štátov nenašla podporu. Ako zo svojej pozície dezignovanej 

komisárky vidíte ďalšie smerovanie, ktorým sa zabezpečí plná implementácia tohto prvého 

legislatívneho výsledku Európskeho piliera sociálnych práv, a súhlasíte s tým, že túto 

smernicu netreba len vykonávať, ale aj rozšíriť jej rozsah pôsobnosti o materskú 

dovolenku a práva samostatne zárobkovo činných osôb a adoptívnych rodičov? 

Som veľmi rada, že bola prijatá smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. 

Je to veľký úspech pri dosahovaní rodovej rovnosti a dôležitý krok smerom k Európe, v ktorej sú 

tak ženy, ako aj muži schopní dosiahnuť rovnováhu medzi svojím profesionálnym a súkromným 

životom. Ženám to umožní plne sa uplatniť na trhu práce a muži budú mať možnosť spravodlivo 

sa podieľať na opatrovateľských povinnostiach. 

Zabezpečím, aby členské štáty transponovali túto dôležitú smernicu do svojich vnútroštátnych 

právnych predpisov. Budeme im pri procese transpozície nápomocní a poskytneme im akékoľvek 

potrebné usmernenia. 

Myslím si, že touto smernicou a smernicou o materskej dovolenke poskytujeme rodičom 

a osobám s opatrovateľskými povinnosťami pevný základ pre rovnováhu medzi pracovným 

a súkromným životom. Adoptívni rodičia môžu mať podľa nových právnych predpisov EÚ 

takisto nárok na rodičovskú dovolenku. Popri transponovaní smernice je rozhodujúce takisto 

zvýšiť informovanosť občanov o ich právach, a podporiť najmä mužov, aby ich využívali. 

Zaoberať sa tým musíme na úrovni celej spoločnosti. Myslím si napríklad, že by sme mali 

podnecovať osvedčené postupy, ako v prípade škôl, ktoré sa zaoberajú rodovými úlohami 

v súvislosti s opatrovateľskými povinnosťami, alebo v prípade podnikov, v ktorých muži aj ženy 

využívajú pracovné postupy ústretové voči rodine. Zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti 

mám v úmysle podporiť finančnými prostriedkami EÚ. 

 

Domnievam sa, že na to, aby boli zručnosti a schopnosti žien plne využité, je nevyhnutná rovnosť 

medzi samostatne zárobkovo činnými ženami a mužmi, ako aj opatrenia na podporu podnikania 

žien. Pri posudzovaní vykonávania tejto smernice mám v úmysle dôkladne preskúmať interakciu 

práv uvedených v článku 18 smernice s dovolenkou z rodinných dôvodov pre samostatne 

zárobkovo činné osoby a s dovolenkou z dôvodu adopcie. 

 

 

7. Presadzovanie rodovej rovnosti a boj proti diskriminácii žien musia pre Európsku úniu 

predstavovať najvyššie priority. So záujmom teda očakávame návrhy Komisie na novú 

európsku stratégiu rodovej rovnosti vrátane záväzných opatrení pre mzdovú 

transparentnosť, ktoré sa zvolená predsedníčka Ursula von der Leyen zaviazala predložiť 

počas svojich prvých 100 dní vo funkcii. 

 

Aké legislatívne opatrenia plánujete v záujme odstránenia mzdových a dôchodkových 

rozdielov medzi pohlaviami, zabezpečenia rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty na 

rovnakom mieste a zavedenia záväzných opatrení na zaručenie transparentnosti? 
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Odstránenie mzdových a dôchodkových rozdielov medzi mužmi a ženami je „neukončenou 

záležitosťou“ a som pevne odhodlaná zintenzívniť úsilie v tomto smere. Domnievam sa, že 

zvýšenie transparentnosti odmeňovania a zlepšenie právnej jasnosti sú prvými a nevyhnutnými 

krokmi na odhalenie rodovej predpojatosti a diskriminácie v systéme odmeňovania. Chcem 

dosiahnuť, aby spoločnosti mohli nerovnosť v odmeňovaní riešiť a aby sa obete diskriminácie 

mohli účinne domôcť nápravy. V politických usmerneniach sa v tomto ohľade stanovuje, že 

počas prvých 100 dní tejto Komisie predložíme kroky na zavedenie záväzných opatrení v oblasti 

transparentnosti odmeňovania. Pôjde o rozhodný závdavok, a naša ďalšia práca vyústi do 

komplexnej politiky na riešenie mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami. Znamená to, že 

budeme rúcať pretrvávajúce stereotypy, posilňovať postavenie žien v procese rozhodovania, 

zabezpečíme vykonávanie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 

a uplatňovanie práv v nej ukotvených (najmä pokiaľ ide o otcov) a odstránenie mzdových 

a dôchodkových rozdielov medzi mužmi a ženami v dôsledku neplatenej práce. 

 

Zmenu potrebujeme dosiahnuť aj na sektorovej úrovni. Jednou z príčin mzdových rozdielov 

medzi mužmi a ženami je nedostatok žien v dobre platených povolaniach, ktorým dominujú 

muži. Musíme umožniť, aby sa do určitých odvetví a povolaní dostalo viac žien, a najmä riešiť 

základné príčiny tohto nerovnomerného rozloženia našej pracovnej sily. Chcem sa zaoberať 

rodovými stereotypmi, ktoré sú na prekážku ženám, ale aj mužom – počnúc hľadaním príležitostí 

v odvetviach, v ktorých možno tradične dominuje iné pohlavie. Tieto stereotypy sú aj príčinou 

nerovného rozdelenia neplatenej opatrovateľskej práce. V tejto súvislosti bude zohrávať kľúčovú 

úlohu vykonávanie smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. 
 

Keďže rodové rozdiely sú vytvárané spoločnosťou, som presvedčená, že riešením týchto 

rozdielov v životnom cykle vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnanosti, rodičovstva, 

starostlivosti, odmeňovania a dôchodkov môžeme urýchliť pokrok v EÚ. 
 

[Text uvedený vyššie je výňatok z odpovede na otázku č. 5.] 
 

8. V právnych predpisoch pre oblasť zamestnanosti máme zakotvené solídne ustanovenia 

na zabezpečenie rovnosti, ktorá sa však nemôže obmedzovať len na niektoré oblasti 

a občanom musí byť zaručená po každej stránke života. Boj proti nerovnosti 

a diskriminácii má preto zásadný význam. 
 

 — Aké konkrétne kroky prijmete ako komisárka pre rovnosť na odblokovanie 

protidiskriminačnej smernice v Rade a oživenie práce na tejto smernici všetkými 

dostupnými politickými prostriedkami? 

 — S akými opatreniami počítate v záujme potláčania diskriminácie prejavovanej 

medziiným z dôvodu rasy, etnického pôvodu, náboženstva, viery, zdravotného 

postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo rodu/rodovej identity a viacnásobnej 

diskriminácie na pracovisku a trhu práce? 

 — Zaväzujete sa v súlade s povinnosťami, ktoré EÚ vyplývajú z Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), a najmä so zreteľom na 

„záverečné pripomienky“ k tomuto dohovoru, že vydáte novú európsku stratégiu pre 

oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 s cieľom dosiahnuť úplné 

vykonávanie UNCRPD v EÚ a vo všetkých členských štátoch, a na aké oblasti sa v tejto 

novej stratégii chcete prednostne sústrediť? 

 — Aké ďalšie právne nástroje plánujete prijať v nadväznosti na predchádzajúce 

iniciatívy EÚ s cieľom zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu osôb so zdravotným 

postihnutím? 
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Budem sa zasadzovať za Úniu, v ktorej môžu ľudia prospievať bez akéhokoľvek rizika alebo 

strachu, že budú diskriminovaní. Za Európu, v ktorej si ctíme ľudí s jedinečnými zručnosťami, 

skúsenosťami či vlastnosťami. Plne súhlasím s tým, že rovnosť sa nemôže obmedzovať len na 

určité oblasti a občanom musí byť zaručená v každej stránke života. Preto som pevne odhodlaná 

preklenúť medzeru v právnych predpisoch týkajúcich sa rovnosti. Komisia sa už dlhé roky usiluje 

o prijatie svojho návrhu komplexnej horizontálnej smernice o rovnakom zaobchádzaní. Vďaka 

práci predchádzajúcich predsedníctiev a Komisie sa už vyriešili technické otázky. Zostávajúce 

prekážky sú politického charakteru. Využijem všetky svoje politické právomoci na úzku 

spoluprácu s vládami v snahe odblokovať súčasný návrh a dosiahnuť požadovanú 

jednomyseľnosť. 

 

Nedávny vývoj dáva nádej, že sa veci dajú znovu do pohybu. Svedčí o tom v prvom rade prijatie 

Európskeho aktu o prístupnosti, pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím. Po druhé, fínske 

predsedníctvo venuje tejto otázke osobitnú pozornosť a patovú situáciu sa pokúsi prekonať cestou 

politickej diskusie o odstraňovaní diskriminácie v EÚ na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, 

sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa bude konať 24. októbra 2019. Túto 

rozpravu budem veľmi pozorne sledovať. Výstupy z týchto diskusií budú mať zásadný význam 

pre konkretizáciu mojich ďalších opatrení a dosiahnutie pokroku v krátkodobom horizonte. 

V dlhodobom horizonte a v nadväznosti na nedávne prijatie oznámenia Komisie s názvom 

„Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike“1 budem v plnej miere podporovať posilnenie 

našich rozhodovacích právomocí v tejto oblasti. 

 

Ako komisárka zodpovedná za rovnosť budem naďalej pozorne monitorovať existujúce 

legislatívne nástroje a budem prijímať dôležité politické iniciatívy, ako sú tie, ktoré sa týkajú 

začleňovania Rómov a orgánov pre otázky rovnosti. S cieľom dosiahnuť zmenu vnútroštátnej 

politiky budem viesť úzky dialóg s členskými štátmi vrátane krajín, proti ktorým prebiehajú 

konania o porušení povinnosti. Ak to bude potrebné, nebudem váhať prejsť k ďalšiemu kroku 

v týchto konaniach a napokon aj predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. 
 

Zabezpečím aj, aby sa podala ucelená správa o uplatňovaní existujúcich právnych predpisov. 

Naša nasledujúca správa o vykonávaní smernice o rasovej rovnosti a rámcovej smernice 

o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní bude vychádzať z rozsiahlej konzultácie s členskými 

štátmi, občianskou spoločnosťou a všetkými zainteresovanými stranami. Na účely tejto ďalšej 

správy o vykonávaní sa plánujem dôkladne zamerať na orgány pre rovnosť, ktoré sú našimi 

kľúčovými partnermi pri odstraňovaní diskriminácie z rôznych dôvodov a v rôznych oblastiach. 

Na základe výsledkov správy o vykonávaní zvážim možnosti ďalších opatrení v tejto oblasti. 
 

Dovoľte mi zdôrazniť, že plne súhlasím s názorom Európskeho parlamentu, ktorý vyjadril vo 

svojom uznesení z roku 20162, že samotné právne predpisy nestačia. Jedným z dôvodov, prečo 

naďalej dochádza k diskriminácii, je nedostatočná informovanosť o existujúcich právach 

a povinnostiach. Preto budem pokračovať v prebiehajúcej informačnej kampani3 zameranej na 

zvýšenie informovanosti v praktickom živote. 
 

Okrem toho mienim pokračovať v podpore rozmáhajúcich sa chárt diverzity v Európe, keďže 

poskytujú usmernenia v oblasti riadenia rozmanitosti pre tisíce spoločností, ktoré sa dobrovoľne 

                                                 
1  „Efektívnejšie rozhodovanie v sociálnej politike: Identifikácia oblastí, kde by sa mal posilniť prechod na hlasovanie 

kvalifikovanou väčšinou“, COM(2019) 186, 16. 4. 2019. 
2  Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o uplatňovaní smernice 2000/78/ES [P8_TA-PROV 

(2016)0360]. 
3  Webové sídlo a letáky sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ: 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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rozhodnú pre rozmanitosť. Všetky tieto charty sú súčasťou platformy EÚ pre charty diverzity, 

ktorá zastrešuje pravidelné kontakty medzi zástupcami chárt, publikácie a organizáciu podujatí na 

vysokej úrovni venovaných riadeniu rozmanitosti. Mojím cieľom je pokračovať vo financovaní 

tejto platformy. Zabezpečím, aby boli do tohto procesu zapojení aj sociálni partneri, ktorí 

zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore rozmanitosti na pracovisku. 

 

Je mi cťou, že môžem zlepšiť situáciu v EÚ pre približne 100 miliónov Európanov so 

zdravotným postihnutím a s celým odhodlaním sa k tomu zaväzujem. Do tejto veľmi rozmanitej 

skupiny patrí 32 miliónov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a približne 70 miliónov osôb 

s miernym postihnutím, väčšinou ide o starších ľudí, ktorých je čoraz viac. Očakáva sa, že do 

roku 2020 bude mať určitú formu zdravotného postihnutia jedna pätina obyvateľov EÚ. Som 

presvedčená o naliehavosti našich opatrení, ku ktorým musíme pristúpiť spolu s členskými 

štátmi, pričom musíme vychádzať z Charty základných práv EÚ a zo Zmluvy o fungovaní EÚ. 
 

Som plne odhodlaná viesť vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím v celej EÚ. Zlepšenie situácie osôb so zdravotným postihnutím prispieva aj 

k riešeniu nerovností, ako sa uvádza v 17. zásade Európskeho piliera sociálnych práv. 

 

Platnosť súčasného nástroja na vykonávanie dohovoru, konkrétne európskej stratégie pre oblasť 

zdravotného postihnutia, sa skončí v roku 2020. Tento nástroj zahŕňa osem oblastí činnosti: 

prístupnosť, účasť, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odbornú prípravu, sociálnu ochranu, 

zdravie a vonkajšiu činnosť a v súčasnosti je predmetom hodnotenia. Pred začatím akejkoľvek 

nadväzujúcej stratégie najprv dôkladne preskúmam výsledky hodnotenia, ktoré očakávame do 

polovice roka 2020. Pred stanovením mojich priorít by som rada najskôr venovala čas priamemu 

zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín a podujala sa na konzultácie 

s organizáciami a príslušnými zainteresovanými stranami. Som presvedčená, že tak dosiahneme 

lepšie výsledky. 

 

Jedným z veľmi dôležitých aspektov v mojej práci bude aj naďalej zabezpečovať, aby sa dohovor 

zodpovedajúcim spôsobom vykonával vo všetkých relevantných politikách EÚ. V tejto súvislosti 

sa teším na úzku spoluprácu s mojimi kolegami komisármi, ktorej cieľom bude zabezpečiť, že 

otázky spojené so zdravotným postihnutím sa príslušným spôsobom premietnu nielen do iniciatív 

v mojej pôsobnosti, ale aj do hlavných iniciatív v ich pôsobnosti, nevynímajúc právne predpisy 

a rozpočty. V záujme toho budem úzko spolupracovať s podpredsedom pre Ochranu nášho 

európskeho spôsobu života. 
 

Na zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie osôb so zdravotným postihnutím nestačí prijať 

nové právne predpisy. Ide aj o to, aby právne predpisy, ktoré máme k dispozícii, boli efektívne. 

Som rozhodnutá zabezpečiť, aby sa nedávno prijaté právne predpisy, ako je Európsky akt 

o prístupnosti, vykonávali správne, ambiciózne a koherentne. Členské štáty majú tri roky na 

transpozíciu smernice a potom ďalšie tri roky na jej uplatňovanie. Dôkladne preskúmam aj 

pilotné projekty týkajúce sa preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a užitočnosť 

tohto preukazu pri odstraňovaní prekážok voľného pohybu žien a mužov so zdravotným 

postihnutím. 
 

Som presvedčená, že do konca môjho mandátu náš politický záväzok k „Únii rovnosti“ prinesie 

konkrétne a hmatateľné výsledky pre osoby so zdravotným postihnutím, aby mali väčší osoh 

z toho, čo im Európa prináša. 
 

 


