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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže rodová rovnosť na trhu práce, ktorú možno dosiahnuť zvýšením sociálneho a 

hospodárskeho blahobytu, je prospešná nielen pre ženy, ale aj pre spoločnosť ako celok; 

keďže cieľ zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami bol stanovený už v Rímskej 

zmluve z roku 1957; 

B. keďže miera zamestnanosti žien je vo všeobecnosti nižšia ako u mužov – v roku 2014 

predstavovala miera zamestnanosti mužov 70,1 % v EÚ-28 v porovnaní s 59,6 % žien1; 

keďže podľa Komisie bola hodinová mzda žien v roku 2015 v porovnaní so mzdou mužov 

za tú istú prácu stále o 6 % nižšia; keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov často vedie 

k tomu, že ženy dostávajú v porovnaní s mužmi nižšie dôchodky a v dôchodkovom veku 

sú častejšie vystavené riziku chudoby, a keďže v EÚ sú dôchodky žien v priemere o 39 % 

nižšie než dôchodky mužov; keďže odvetvie IKT sa vyznačuje vertikálnou aj 

horizontálnou segregáciou, ktorá je v tomto odvetví dokonca vyššia než v mnohých iných 

odvetviach, pričom väčšina žien (54 %) pracuje na miestach s nízkou mzdou a nízkou 

kvalifikáciou a pozície, ktoré v tomto odvetví zastávajú, zjavne nezodpovedajú úrovni ich 

vzdelania; 

C. keďže rodovo špecifické zamestnania, rozdiel v odmeňovaní a s tým spojený rozdiel 

v dôchodkoch, nadmerné zastúpenie žien na neistých pracovných miestach2, 

nedobrovoľná práca na čiastočný úväzok a prerušenie kariéry žien z dôvodu starostlivosti 

o deti alebo iných rodinných príslušníkov prispieva k tomu, že ženy sú obzvlášť 

postihnuté alebo ohrozené chudobou; keďže rodinám osamelého rodiča, a to najmä 

rodinám, v ktorých je týmto rodičom matka, hrozí väčšie riziko chudoby alebo sociálneho 

vylúčenia (49,8 % v porovnaní s 25,2 % priemerných domácností s nezaopatrenými 

deťmi, hoci medzi jednotlivými krajinami existujú podľa štatistiky EÚ o príjmoch a 

životných podmienkach veľké rozdiely)3; keďže chudoba rodičov vedie k chudobe detí 

a má vážny vplyv na neskorší život detí; keďže zvyšovanie účasti žien na trhu práce môže 

pomôcť zvládnuť zvýšené riziko ich chudoby a sociálneho vylúčenia; 

D. keďže nabádanie väčšieho počtu žien na to, aby vstúpili na trh práce a zotrvali na ňom, 

môže takisto pomôcť vyrovnávať účinky klesajúceho počtu obyvateľov v produktívnom 

veku vo väčšine členských štátov EÚ zvyšovaním ponuky práce, a keďže by sa tým 

prispelo k zníženiu tlaku na verejné financie a systémy sociálnej ochrany, lepšiemu 

využívaniu zručností a schopností žien a zvýšeniu potenciálu rastu a 

konkurencieschopnosti; 

1. domnieva sa, že mužov treba nabádať na podporu rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. Apríl 2012. Study on precarious work 

and social rights (Štúdia o neistých pracovných miestach a sociálnych právach), 2012. Vypracovaná pre 

Európsku komisiu. 

 Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o otázke žien na neistých pracovných miestach (Ú. v. EÚ 

C 70E , 8.3.2012, s. 1). 
3  Save the Children, Chudoba a sociálne vylúčenie detí v Európe, Brusel, 2014, s. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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a na všetkých úrovniach trhu práce a zapájať ich do nej; 

2. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podnikli kroky na boj proti všetkým formám 

viacnásobnej diskriminácie na základe rodu, zabezpečili uplatňovanie zásady 

nediskriminácie a rovnosti na trhu práce a pri prístupe k zamestnaniu, a najmä prijali 

opatrenia v oblasti sociálnej ochrany s cieľom zabezpečiť, aby nároky žien na odmenu a 

sociálne dávky vrátane dôchodkov boli rovnaké ako v prípade mužov s rovnakými alebo 

podobnými skúsenosťami, ktorí vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty; 

3. požaduje riadne uplatňovanie smernice 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti 

príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a 

povolania, pričom žiada revíziu tejto smernice tak, aby sa od spoločností vyžadovalo 

povinné vypracovanie opatrení alebo plánov v oblasti rodovej rovnosti vrátane opatrení na 

odstránenie segregácie, vytvorenia systémov odmeňovania a opatrení na podporu kariéry 

žien; 

4. konštatuje, že ženy so zdravotným postihnutím alebo ženy, ktoré ostávajú doma, aby sa 

starali o člena rodiny, sú neprimerane vystavené riziku chudoby; 

5. zdôrazňuje, že trvalým problémom, ktorý treba riešiť, je nielen otvorená diskriminácia, ale 

aj pretrvávanie stereotypných predstáv o mužskosti a ženskosti v rôznych odvetviach a 

povolaniach na trhu práce, ktoré tvoria základ nerovných mocenských vzťahov a štruktúr 

medzi ženami a mužmi a posilňujú ich; 

6. zdôrazňuje, že diskriminácia na trhu práce je jednou z hlavných príčin nerovnosti medzi 

ženami a mužmi v spoločnosti ako celku a že zabezpečenie rovnakých príležitostí 

v pracovnom živote a ekonomická nezávislosť žien majú zásadný význam pre rovnosť 

medzi ženami a mužmi v iných oblastiach; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 

predložili rozhodné opatrenia proti diskriminácii z dôvodu pohlavia na trhu práce, ktoré sa 

zamerajú na rôzne aspekty, ako napríklad prijímanie zamestnancov, odmeny, sociálne 

dávky a dôchodky; okrem toho zdôrazňuje, že pri riešení diskriminácie je dôležité 

zohľadňovať viacnásobné a prierezové formy diskriminácie žien so zdravotným 

postihnutím, migrantiek a príslušníčok etnických menšín, rómskych žien, starších žien, 

osamelých matiek a osôb patriacich ku skupine LGBTIQ; 

7. domnieva sa, že odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov si vyžaduje zvýšenú 

účasť žien na trhu práce, vyššiu transparentnosť systémov odmeňovania (vrátane údajov 

rozdelených podľa jednotlivých odvetví) a vykonávanie odporúčaní Komisie týkajúcich sa 

transparentnosti v oblasti miezd, rodovo neutrálny opis a klasifikáciu pracovných miest, 

presunutie dôkazného bremena pri napadnutí diskriminácie žien v zamestnaní, 

dodržiavanie zásady rovnakých príležitostí pre mužov a ženy a presadzovanie príslušných 

právnych predpisov EÚ, ako aj ukončenie rodovej diferenciácie pracovnej sily a silný 

dôraz na politiky podporujúce zosúladenie pracovného a súkromného života; 

8. poukazuje na to, že v odmeňovaní a kariérnom postupe žien a mužov pracujúcich v 

odvetví IKT pretrvávajú rozdiely; zdôrazňuje, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú 

prácu na rovnakom pracovisku, ktorá zabezpečuje náležité a spravodlivé mzdy, sa 

spochybňuje, hoci predstavuje jeden zo základných pilierov sociálnej spravodlivosti na 

trhu práce a mala by byť preto prioritne chránená; opakuje, že by sa nemalo pripustiť, aby 

sa v digitálnom hospodárstve zakorenili nerovnosti, pokiaľ ide o rovnakú odmenu a 
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kariérny rast; zdôrazňuje, že zvyšujúca sa účasť žien na trhu práce a súvisiace investície 

do politík sociálneho začleňovania pomôžu znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; 

zdôrazňuje zároveň význam kolektívneho vyjednávania v digitálnom trhovom 

hospodárstve v záujme zabezpečenia kvality a istoty pracovných miest v časoch 

digitalizácie; 

9. domnieva sa, že rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, ktorý predstavuje 39 %1 a je 

rozhodujúcim faktorom, pokiaľ ide o riziko chudoby žien v EÚ, treba riešiť pomocou 

širokej škály komplexných nástrojov; poznamenáva, že v dôsledku rozdielov v 

odmeňovaní, neistej a málo platenej práce, poskytovania neplatenej starostlivosti a 

vylúčenia z trhu práce na dlhé obdobia počas svojho života sa ženy snažia nahromadiť 

dostatočné príspevky v rámci súkromných i verejných dôchodkových systémov ; 

zdôrazňuje význam boja proti nepriamej diskriminácii v dôchodkových systémoch, a to 

nielen v zamestnaneckých systémoch, ale aj v súvislosti s postupmi zákonných 

dôchodkových systémov; žiada členské štáty, aby zaviedli započítateľné obdobia 

starostlivosti o inú osobu v prípade žien i mužov ako rovnocenné obdobia pre vytváranie 

dôchodkových práv s cieľom zabezpečiť, aby tí, ktorí načas opustia zamestnanie, aby sa 

neformálne a bezplatne starali o nezaopatrenú osobu alebo o člena rodiny, neboli z tohto 

dôvodu znevýhodnení, a aby sa čas strávený v úlohe opatrovateľa započítaval do nároku 

na dôchodok, s cieľom odzrkadliť príspevok, ktorý títo opatrovatelia naďalej prinášajú 

spoločnosti; poznamenáva v tejto súvislosti, že väčšiu časť starostlivosti v EÚ v 

súčasnosti poskytujú títo neoficiálni, neplatení opatrovatelia, ktorí sú však čoraz viac pod 

tlakom vzhľadom na demografické zmeny a zvyšujúcu záťaž v oblasti starostlivosti, a že 

78 % zo všetkých opatrovateľov sú ženy; 

10. konštatuje, že ženy na dôchodku sú najzraniteľnejšou skupinou a často žijú v chudobe 

alebo im chudoba hrozí; vyzýva členské štáty, aby k problematike znižovania rozdielov v 

dôchodkoch žien a mužov pristupovali ako k ekonomickému cieľu; vyzýva členské štáty, 

aby zreformovali dôchodkové systémy s cieľom trvalo zabezpečiť primerané dôchodky 

pre všetkých a odstrániť tak rozdiel v dôchodkoch žien a mužov; domnieva sa, že je 

potrebné, aby nástroje na riešenie rozdielu v dôchodkoch zahŕňali úpravu dôchodkových 

systémov s cieľom zabezpečiť rovnosť medzi ženami a mužmi, ako aj úpravu 

vzdelávacích systémov, systémov kariérneho plánovania a rodičovskej dovolenky a 

ďalších služieb na podporu rodičovstva; vyzýva členské štáty, aby zvážili poskytovanie 

spoločných dôchodkových práv v prípade rozvodu a rozluky, a to v súlade so zásadou 

subsidiarity; konštatuje, že zamestnanecké starobné dôchodkové systémy sa čoraz viac 

spravujú v súlade so zásadami uplatňovanými v poisťovníctve, čo by mohlo viesť k 

vzniku početných medzier z hľadiska sociálnej ochrany2; zdôrazňuje, že Súdny dvor 

Európskej únie sa jasne vyjadril, že zamestnanecké dôchodkové systémy treba považovať 

za odmeňovanie a že zásada rovnakého zaobchádzania sa teda vzťahuje aj na ne; 

11. poznamenáva, že ženy sú častejšie zamestnávané na neistých a slabo platených 

pracovných miestach a na základe neštandardných pracovných zmlúv; konštatuje, že ďalší 

aspekt pracovnej neistoty je miera nedobrovoľnej práce na kratší pracovný čas, ktorá 

                                                 
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra 2015 o správe o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení 

roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (Prijaté texty, 

P8_TA(2015)0309). 
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
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prispieva k riziku chudoby a vzrástla zo 16,7 % na 19,6 % celkovej zamestnanosti; vyzýva 

členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie v boji proti nelegálnej práci, neistým pracovným 

miestam a zneužívaniu atypických foriem zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy bez 

uvedenia pracovného času v niektorých členských štátoch; upozorňuje na vysokú mieru 

nelegálnej práce, ktorú vykonávajú ženy a ktorá má negatívny vplyv na ich príjem, 

sociálne zabezpečenie a ochranu, ako aj nepriaznivý účinok na HDP EÚ; naliehavo 

vyzýva členské štáty, aby zvážili vykonávanie odporúčaní Medzinárodnej organizácie 

práce (MOP) zameraných na zníženie počtu neistých pracovných miest1, ako je napríklad 

analýza a sprísnenie podmienok, za ktorých sa môžu uplatniť neisté pracovné zmluvy, 

a obmedzenie obdobia, počas ktorého môžu byť pracovníci opätovne zamestnaní na 

základe takejto zmluvy a po uplynutí ktorého by mali dostať možnosť zamestnať sa na 

trvalú pracovnú zmluvu; 

12. zdôrazňuje, že hoci ženy sú čoraz lepšie kvalifikované a z hľadiska dosiahnutého stupňa 

vzdelania mužov dokonca predstihujú, je ich zastúpenie na trhu práce stále nedostatočné; 

poukazuje preto na potrebu podniknúť ďalšie kroky smerom ku komplexnému začleneniu 

rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom do tvorby politík vrátane zariadení 

určených na starostlivosť, dovolenky a pružného pracovného času, ako aj daňových 

systémov a systémov dávok, ktoré nebudú odrádzať druhé zárobkovo činné osoby v 

domácnosti od toho, aby pracovali alebo pracovali viac; 

13. vyzýva Komisiu, aby prelomila tzv. sklený strop, ktorý ženám bráni v prístupe k 

manažérskym a vedúcim pozíciám; požaduje preto urýchlené prijatie smernice o ženách v 

správnych radách ako dôležitý prvý krok pre rovnaké zastúpenie vo verejnom a 

súkromnom sektore a zdôrazňuje povinnosť Komisie prijať akékoľvek opatrenia, ktoré by 

mohli pomôcť prekonať patovú situáciu v Rade, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ týkajúce 

sa transparentnosti a väčšej rodovej rovnováhy pri prijímaní pracovníkov na rozhodovacie 

pozície; 

14. vyzdvihuje úlohu podnikania ako jednej z ciest k ekonomickej nezávislosti žien; naliehavo 

vyzýva členské štáty, aby zvýšili dostupnosť a informovanosť o možnostiach, ako sú 

mikropôžičky, ktoré predstavujú spôsob, ako nadobudnúť finančné prostriedky bez 

neadekvátneho zadlženia (úžera); 

15. zdôrazňuje, že zosúladenie pracovného a súkromného života je základným predpokladom 

na dosiahnutie rodovej rovnosti; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne 

pripravili návrhy týkajúce sa smernice o materskej dovolenke a smernice o dovolenke pre 

opatrovateľov a aby posilnili právne predpisy o otcovskej dovolenke; zdôrazňuje, že 

nedostatok prístupnej, cenovo dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a podporných 

služieb prehlbuje rodové rozdiely v zamestnanosti a odmeňovaní a s tým súvisiacu 

rozdielnu výšku dôchodku a zvyšuje už aj tak neprimerane vysoký počet žien, ktoré majú 

neisté pracovné miesta a žijú v chudobe alebo im chudoba hrozí; poukazuje na to, že 

takáto situácia prevláda najmä v domácnostiach osamelého rodiča, kde je týmto rodičom 

väčšinou žena; v tejto súvislosti zdôrazňuje najmä význam dosiahnutia barcelonských 

cieľov v oblasti starostlivosti o deti; zdôrazňuje, že tieto ciele boli pôvodne stanovené na 

rok 2020 a že väčšina členských štátov ich stále nesplnila; naliehavo vyzýva členské štáty, 

aby zvýšili počet žien na trhu práce prostredníctvom opatrení, ktoré umožnia lepšie 

                                                 
1 Medzinárodná organizácia práce, Politiky a predpisy na boj proti neistým pracovným miestam (Policies and 

regulations to combat precarious employment,) 2011. 
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zosúladenie pracovného a súkromného života a osobitne zohľadnia zložité rodinné 

situácie, a aby zabezpečili realizáciu nevyhnutných a prospešných zlepšení, pokiaľ ide o 

prístup k službám starostlivosti o deti a podporným službám pre deti, a to napríklad 

zvýšením výdavkov na poskytovanie služieb starostlivosti o deti a/alebo finančných 

príspevkov pre domácnosti, motivovaním zamestnávateľov k tomu, aby prispievali na 

náklady na starostlivosť o deti, lepším využívaním finančných prostriedkov EÚ a 

čerpaním inšpirácie z najlepších postupov uplatňovaných v jednotlivých členských 

štátoch; 

16. domnieva sa, že chudoba detí súvisí s chudobou žien, a preto vyzýva členské štáty, aby 

vykonávali odporúčanie týkajúce sa chudoby a blaha detí1 a využívali monitorovací rámec 

založený na ukazovateľoch, ktorý je k nemu priložený; 

17. víta, že Parlament rozhodol vyzvať Komisiu a členské štáty na zavedenie záruky pre deti, 

tak aby každé dieťa žijúce v chudobe mohlo mať prístup k bezplatnej zdravotnej 

starostlivosti, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatným službám starostlivosti o deti, 

dôstojnému bývaniu a primeranej výžive2; 

18. domnieva sa, že úsporné opatrenia vedú k opätovnej privatizácii služieb starostlivosti, čo 

nielen obmedzuje prístup k týmto službám, ale aj výrazne zvyšuje zaťaženie žien v oblasti 

starostlivosti o deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, pretože 

zodpovednosť za starostlivosť sa presúva zo spoločnosti na ženy; vyzýva členské štáty, 

aby obnovili kvalitné a dostupné verejné služby vrátane služieb starostlivosti o deti, osoby 

so zdravotným postihnutím a starších ľudí; 

19. poznamenáva, že nedostatok cenovo dostupných a kvalitných služieb v oblasti 

starostlivosti a podpory pre osoby so zdravotným postihnutím, starších ľudí a iné závislé 

osoby nielenže sťažuje prístup ku službám starostlivosti, ale aj výrazne zvyšuje zaťaženie 

žien; poznamenáva, že škrty vo verejných službách a sociálnej infraštruktúre neúmerne 

postihujú ženy a majú teda nepriaznivý vplyv na účasť žien na trhu práce, čím sa zvyšuje 

riziko ich chudoby a sociálneho vylúčenia; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 

poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb vrátane služieb starostlivosti o 

deti, osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí, a to aj prostredníctvom zvýšenia 

atraktivity zamestnania v sektore zdravotných a sociálnych služieb pre mužov aj ženy a 

predovšetkým pre mladých ľudí; 

20. zdôrazňuje kľúčovú úlohu verejných služieb vysokej kvality, najmä pre ženy, pretože tie 

sú od takýchto služieb viac závislé; zdôrazňuje, že v boji proti chudobe je dôležitý 

všeobecný prístup ku kvalitným, cenovo dostupným a vhodne umiestneným verejným 

službám, ktoré sú založené na dopyte; 

21. zdôrazňuje, že je nutné odhodlane bojovať proti domácemu násiliu, a to najmä násiliu voči 

ženám; konštatuje, že ekonomická nezávislosť žien má pre ich život a schopnosť utiecť 

pred domácim násilím kľúčový význam a že ženám, ktoré si vyčerpali platené voľno, 

hrozí strata zamestnania a ekonomickej nezávislosti; konštatuje, že nedávne zavedenie 

                                                 
1 Odporúčanie Európskej komisie s názvom Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia, 

Brusel, 20. 2. 2013, C(2013)0778. 
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na 

chudobu detí (Prijaté texty, P8_TA(2015)0401). 
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voľna udeleného v súvislosti s domácim násilím v Austrálii a USA zabezpečilo mnohým 

pracovníkom ochranu zamestnania pri riešení dôsledkov domáceho násilia, napríklad tým, 

že dotknutým osobám poskytuje čas na vybavenie návštev u lekára, zúčastňovanie sa na 

súdnych pojednávaniach a zvládnutie ďalších úloh, ktoré treba v takýchto situáciách 

riešiť; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súvislosti s obeťami domáceho násilia 

preskúmali možnosť zavedenia systému mimoriadnej platenej dovolenky, ktorý by im 

zaisťoval súkromie, a zvážili jeho možné výsledky, a to v prípadoch, keď obete v 

dôsledku nemožnosti čerpať platenú dovolenku môžu stratiť zamestnanie, a aby zároveň 

zaviedli ďalšie opatrenia na zvýšenie povedomia o probléme domáceho násilia a na 

pomoc obetiam takéhoto násilia, aby podporovali ich väčšiu informovanosť a ochranu 

práv a hájili ich ekonomickú nezávislosť; 

22. vyzýva Komisiu a členské štáty na zabezpečenie toho, aby sa štrukturálne a investičné 

fondy, najmä Európsky sociálny fond (ESF), ako aj Európsky fond pre strategické 

investície (EFSI) využívali na zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy v záujme 

zlepšenia prístupu na trh práce a boja proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu žien; zdôrazňuje, že 20 % podiel ESF, ktorý je vyčlenený na opatrenia v oblasti 

sociálneho začleňovania a projekty zamerané na sociálnu inováciu, by sa mohol 

aktívnejšie využívať na podporu iniciatív, ako sú malé lokálne projekty, ktorých cieľom je 

posilniť postavenie žien trpiacich chudobou a sociálnym vylúčením; naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby uskutočnili viac informačných kampaní o príležitostiach na účasť na 

projektoch financovaných EÚ; 

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali rodové rozpočtovanie ako nástroj na 

zabezpečenie toho, že rozpočtové rozhodnutia budú zohľadňovať rodový rozmer a riešiť 

diferencované účinky; 

24. požaduje účinné vypracovanie ukazovateľov, pokiaľ ide o chudobu a sociálne vylúčenie 

žien, na základe ukazovateľov vypracovaných v roku 20071; 

25. vyzýva členské štáty, aby v boji proti chudobe spolupracovali s mimovládnymi 

organizáciami, ktoré úspešne pôsobia v oblastiach postihnutých extrémnou chudobou a 

majú cenné know-how v miestnych komunitách; vyzýva členské štáty, aby podporovali 

účinnú spoluprácu na miestnej úrovni; 

26. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zapojili sociálnych partnerov (odborové zväzy a 

zamestnávateľov) a občiansku spoločnosť vrátane orgánov pôsobiacich v oblasti rodovej 

rovnosti do zabezpečovania rodovej rovnosti s cieľom podporovať rovnaké 

zaobchádzanie; zdôrazňuje, že sociálny dialóg musí zahŕňať monitorovanie 

a presadzovanie postupov v oblasti rodovej rovnosti na pracovisku vrátane pružných 

foriem organizácie práce s cieľom uľahčiť zosúladenie pracovného a súkromného života; 

zdôrazňuje význam kolektívnych zmlúv v boji proti diskriminácii a pri presadzovaní 

rovnosti medzi ženami a mužmi na pracovisku, ako aj iných nástrojov vrátane kódexov 

správania, výskumu alebo výmeny skúseností a osvedčených postupov v oblasti rodovej 

rovnosti 

                                                 
1 Rada Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti „Preskúmanie 

vykonávania Pekinskej akčnej platformy členskými štátmi a inštitúciami EÚ – ukazovatele vo vzťahu 

k problematike žien a chudoby“ – návrh záverov Rady, december 2007, 13947/07 ADD. 
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