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NÁVRHY 

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

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

– so zreteľom na návrh všeobecného odporúčania č. 28 z roku 2010 o hlavných záväzkoch 

zmluvných štátov podľa článku 2 Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, 

– so zreteľom na strategický záväzok Európskej komisie pre rodovú rovnosť na roky 

2016 – 2020; 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) z roku 2011, 

– so zreteľom na stratégiu Rady Európy pre rodovú rovnosť na roky 2014 – 2017, 

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základné právo, ktorým sa stanovuje záruka 

rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania vo všetkých oblastiach života, a keďže 

politiky, ktoré majú túto rovnosť zabezpečiť, prispievajú k podpore inteligentného a 

udržateľného rastu; 

B. keďže v uznesení z 15. Septembra 2015 o uplatňovaní smernice Rady 2000/78/ES z 27. 

novembra 2000 sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní 

a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“), 

C. keďže by sa malo dôrazne bojovať proti všetkým formám diskriminácie vrátane 

diskriminácie na základe rodovej príslušnosti a pohlavia; 

D. keďže definícia pojmu „pohlavie“ odkazuje na biologické rozdiely medzi mužmi a 

ženami, pričom „rodová príslušnosť“ na sociálne vytvorené identity, úlohy a atribúty 

pripisované ženám a mužom a na sociálny a kultúrny význam, ktorý spoločnosť prikladá 

týmto biologickým rozdielom, a keďže tieto rodové predstavy vedú k hierarchickým 

vzťahom medzi ženami a mužmi, rozdeleniu a určeniu moci a práv, ktoré zvýhodňujú 

mužov a znevýhodňujú ženy; 

E. keďže „zmenšenie rozdielu v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch žien a mužov 

a v dôsledku toho boj proti chudobe žien“ je jednou z prioritných oblastí, ktoré určila 

Komisia vo svojom dokumente s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 

2016 – 2019. 

F. keďže je poľutovaniahodné, že diskrimináciou, pokiaľ ide o prístup na trh práce a prácu za 

podstatne nižšiu mzdu, trpia najmä ženy, a tvoria väčšinu pracovnej sily v zamestnaniach 

na čiastočný úväzok, často nedobrovoľne; keďže musia čeliť veľkým rozdielom v 

dôchodkoch, väčšej odkázanosti na neisté pracovné miesta a sú viac vystavené riziku 

chudoby ako muži, pričom najviac sú postihnuté slobodné matky, osamote žijúce staršie 

ženy a ženy so zdravotným postihnutím; keďže vyššie riziko chudoby hrozí tiež rodinám s 

troma a viac deťmi; keďže materstvo predstavuje neprijateľný dôvod diskriminácie žien 

pri prístupe na trh práce a ich pôsobení na ňom; 
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G. keďže v roku 2014 miera zamestnanosti osôb vo veku od 15 do 64 rokov v EÚ dosahovala 

59,6 % v prípade žien a 70,1 % v prípade mužov; keďže tento rodový rozdiel v 

zamestnávaní je menší v prípade vyššej profesionálnej kvalifikácie; keďže podľa správy 

nadácie Eurofound z roku 2016 o rodových rozdieloch v zamestnaní sú odhadované 

hospodárske náklady v EÚ-28, ktoré tento rozdiel spôsobuje, ohromujúcich 370 miliárd 

EUR alebo 2,8 % HDP; keďže zamestnanosť žien vzrástla od roku 2008 iba mierne, 

pričom toto zblíženie zamestnanosti bolo spôsobené poklesom zamestnanosti mužov1; 

H. keďže ženy na trhu práce stále narážajú na sklený strop, čo je čiastočne spôsobené tým, že 

na ženy sa nahliada z hľadiska ich reprodukčných charakteristík, takže kariérne vyhliadky 

žien sú obmedzené možnosťou tehotenstva v niektorej etape pracovného života; 

I. keďže hospodárska kríza zasiahla celú Európsku úniu, pričom vidiecke oblasti majú 

obzvlášť ničivú mieru nezamestnanosti, chudoby a vyľudňovania, a postihuje 

predovšetkým ženy; 

J. keďže osamelé matky s nezaopatrenými deťmi sú často nútené prijať atypické a neisté 

zamestnanie, aby mohli skĺbiť svoj súkromný a pracovný život; 

K. keďže miera nezamestnanosti v období 2008 – 2014 prudko vzrástla v dôsledku hlbokej 

hospodárskej krízy, ktorá panovala v celej EÚ, a v roku 2014 bola miera nezamestnanosti 

žien (14,1 %) stále vyššia než nezamestnanosť mužov (10,2 %); 

L. keďže v roku 2015 pracovalo na čiastočný úväzok 33 % žien v porovnaní s 10 % mužov2 

a výrazná časť z nich prijala čiastočný úväzok nedobrovoľne; 

M. keďže v roku 2014 bola priemerná hodinová mzda žien o 16,1 % nižšia než hodinová 

mzda mužov; keďže hospodárska situácia žien v domácnostiach sa vyznačuje aj zjavnou 

nerovnosťou a v prípade, že domácnosť tvorí slobodná žena, príjmy týchto domácností 

patria v 40 % prípadov do najnižšieho kvintilu oproti 18 % mužov, a pokiaľ domácnosť 

tvorí žena pracujúca na plný úväzok a muž na polovičný, 30 % žien má príjmy v 

najnižšom kvintile, kým v podobnej situácii sa nachádza len 6 % mužov; 

N. keďže z údajov vyplýva, že ženy opúšťajú trh práce hlavne z dôvodov starostlivosti o deti 

alebo staršie osoby (27 % prípadov), svojho ochorenia alebo pracovnej neschopnosti 

(23 %) a iných osobných alebo rodinných povinností (18 %); 

O. keďže v období 2008 – 2014 došlo k percentuálnemu nárastu osôb NEET (osoby, ktoré 

nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) vo veku 

15 – 29 rokov, pričom najvýraznejšie boli zastúpené ženy (17,1 % v roku 2014), a keďže 

34 % týchto žien sa ocitlo v uvedenej situácii kvôli rodinným povinnostiam a 16,5 % z 

nich je dlhodobo nezamestnaných; 

P. keďže tento pracovný a sociálny kontext je prvotnou príčinou rodového rozdielu v 

starobných dôchodkoch, ktorý dosahuje v priemere 40 %; 

Q. keďže žien sa osobitne dotýka neistá práca a rôzne formy atypickej práce, pričom sa čoraz 

                                                 
1 Údaje zo správy nadácie Eurofound s názvom Rozdiel v zamestnanosti žien a mužov: výzvy a riešenia (2016). 
2 Údaje zo správy nadácie Eurofound o 6. európskom prieskume pracovných podmienok. 
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viac musia prispôsobovať javu individualizácie pracovníkov a kariér, čo je prístup, ktorý 

uprednostňuje rozsiahlejšie ofenzívy pred kolektívnym vyjednávaním; 

R. keďže je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby ženy mali právo na pracovné miesta so 

zodpovedajúcimi právami, ako aj právo na materstvo bez toho, aby boli v tomto ohľade 

znevýhodnené, pretože sú naďalej najviac postihované a diskriminované; keďže táto 

diskriminácia sa môže prejavovať napríklad vyvíjaním nátlaku zo strany zamestnávateľov 

na ženy, ktorí sa ich počas pracovných pohovorov môžu pýtať na to, či majú deti a v akom 

veku, s cieľom ovplyvniť rozhodovanie žien a vybrať si bezdetných pracovníkov, ktorí sú 

„viac k dispozícii“, ako aj rastúcim ekonomickým a pracovným tlakom na 

zamestnankyne, aby si nebrali materskú dovolenku; 

S. keďže mnohí pracovníci, ktorí pracujú na neistom pracovnom mieste alebo sú 

nezamestnaní, nemajú právo na rodičovskú dovolenku; 

T. keďže je poľutovaniahodné, že makroekonomické a úsporné politiky EÚ vedú k 

zvyšovaniu chudoby a nerovnosti, ktoré postihujú najmä ženy v juhoeurópskych 

členských štátoch, ako je Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko; keďže táto 

skutočnosť má nepriaznivý dosah na podmienky, v ktorých žijú ich rodiny, najmä ich deti; 

U. keďže makroekonomické a úsporné politiky EÚ mali negatívny dosah tak na politiky 

pružnej práce, ako aj na istotu zamestnania, a zásadne ovplyvnili pracovné miesta v 

sociálnom a vo verejnom sektore a služby starostlivosti o deti a starých ľudí s vážnymi 

dôsledkami na zamestnanosť žien; keďže ženy, najmä osamelé matky, migrantky a 

mladšie a staršie ženy, sú najviac postihnuté chudobou a sociálnym vylúčením, pričom 

túto situáciu zhoršujú tie isté politiky; 

V. keďže miera chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ-28 je naďalej extrémne vysoká – v 

roku 2015 postihovala 118 milión osôb (23,7 % populácie), pričom mimoriadne 

zasiahnuté boli ženy – v tejto situácii sa ocitlo 62,4 miliónov žien (24,4 %); 

W. keďže neisté pracovné miesta sú faktorom, ktorý prispieva k zlému telesnému a 

duševnému zdraviu žien, vystavuje ich päťnásobne vyššiemu stresu, úzkostiam a 

depresiám, či už ide o mužov alebo ženy, ktorí sú zamestnaní na dobu neurčitú; 

X. keďže ženy sú príliš často vystavené rôznym formám rodovej diskriminácie na 

pracovisku, okrem iného bývajú zamestnávané na nižších pozíciách a opomínané pri 

kariérnom postupe a súčasne čelia slovnému, psychologickému alebo fyzickému 

obťažovaniu a zneužívaniu (sexuálnemu a inému); 

Y. keďže proti sociálnym nerovnostiam a rozdielom medzi mužmi a ženami možno bojovať 

len prostredníctvom politík zabezpečujúcich lepšie rozdelenie bohatstva a založených na 

opatreniach na zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok, zvyšovaní reálnych 

miezd, opatrení na podporu pracovnoprávnej regulácie a pracovnoprávnej ochrany, najmä 

pomocou kolektívneho vyjednávania a úpravy pracovného času, a záruk univerzálneho 

bezplatného prístupu ku kvalitnej verejnej zdravotnej starostlivosti a k vzdelávacím 

službám; 

Z. keďže je dôležité zaviesť súbor opatrení, ktoré by odstránili existujúce prekážky a zaručili 

ženám a mužom skutočne rovné príležitosti pri prístupe na trh práce a k dôstojnej práci a 
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pri jej vykonávaní; 

AA. keďže je dôležité potláčať a odstraňovať nedeklarovanú prácu a neplatené pracovné 

nadčasy, ktoré zvyšujú chudobu a sociálne vylúčenie; keďže mimoriadne zraniteľnou 

skupinou sú vo všeobecnosti pracovníčky v domácnosti a predovšetkým migrantky a ženy 

s fiktívnou samostatne zárobkovou činnosťou, pretože pracujú v obzvlášť neistých 

podmienkach; 

1. je znepokojený nad neblahým dlhodobým vplyvom úsporných opatrení na posilňovanie 

hospodárskeho postavenia žien a rodovej rovnosti pri rastúcej nezamestnanosti a 

zníženiach vo verejných službách a dávkach, čoho výsledkom je kríza v oblasti 

starostlivosti; zdôrazňuje, že pokles opatrovateľských služieb, zníženie dávok na deti, 

zdravotne postihnuté osoby a opatrovateľov a obmedzenia daňových úverov, zníženia 

zákonných dovoleniek vrátane rodičovskej a otcovskej dovolenky majú tendenciu 

presunúť opatrovateľské služby na neplatené ženy, ktoré v dôsledku toho nie sú schopné 

pracovať v poistiteľnom zamestnaní a môžu sa zamestnať len na čiastočný úväzok; 

2. konštatuje, že boj proti chudobe a nerovnosti medzi ženami a mužmi nevyhnutne zahŕňa 

spravodlivejšie rozdelenie bohatstva, zlepšenie pracovnoprávnych predpisov, a to najmä 

prostredníctvom kolektívnych zmlúv, zvyšovania platov, vykonávania zásady „rovnakej 

odmeny za rovnakú prácu“ a „práce rovnakej hodnoty“, ako aj sociálnej ochrany; 

považuje za naliehavo potrebné vypracovať na úrovni EÚ vymedzenie pojmu práca 

rovnakej hodnoty, a to so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, aby sa 

zabezpečilo, že budú zohľadnené faktory ako pracovné podmienky, zodpovednosť 

zverená pracovníkom a fyzické alebo duševné požiadavky práce; považuje za naliehavo 

potrebné riešiť otázku rovnakej odmeny za „prácu rovnakej hodnoty“; vyzýva Komisiu, 

aby podporovala rodovú rovnosť na pracovisku vrátane prostredníctvom osvetových 

kampaní týkajúcich sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, rozdielov v odmeňovaní za 

rovnakú prácu v Európe a výmeny osvedčených postupov; 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali, chránili a riešili jav šikanovania na 

pracovisku vrátane obťažovania tehotných zamestnankýň alebo akéhokoľvek 

znevýhodňovania, ktorému sú vystavené po návrate z materskej dovolenky; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby poskytovali údaje týkajúce sa rozdielov v odmeňovaní a 

dôchodkoch žien a mužov, rozdelené podľa pohlavia a rodičovstva alebo materstva; 

4. nazdáva sa, že v záujme boja proti chudobe a proti nerovnosti je potrebné prijať dôrazné 

opatrenia proti diskriminácii a obťažovaniu na trhu práce a súčasne presadzovať politiku 

rovnomernejšieho rozdelenia bohatstva; nazdáva sa, že nulová tolerancia sexuálneho 

obťažovania by sa mala stať súčasťou kódexu správania na európskom trhu práce; 

5. žiada členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané na odstránenie rozdielov v platoch a 

dôchodkoch žien a mužov a odstránili všetky formy právnych predpisov a politík, ktorými 

sa legitimizujú neisté pracovné miesta; vyzýva členské štáty, aby implementovali 

pracovnoprávne predpisy, ktoré posilnia pracovnoprávnu reguláciu, kolektívne 

vyjednávanie, sociálnu ochranu, vyššie mzdy, a aby investovali do tvorby stálych 

pracovných miest, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy ako prostriedkov na 

prekonanie rodových rozdielov; podobne nalieha na členské štáty, aby prioritne navrhli 

aktívne politiky a podnikli opatrenia pozitívnej diskriminácie s cieľom podnietiť účasť 

žien na trhu práce a ich hospodársku nezávislosť a odstrániť rozdiely medzi mužmi a 
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ženami z hľadiska miezd, pracovného zaradenia, kariérneho postupu, zárobkov a 

dôchodkov; 

6. žiada členské štáty, aby vybudovali a posilňovali vnútroštátne orgány inšpekcie práce a 

poskytli im potrebné podmienky a finančné a ľudské zdroje na účinné zastúpenie v teréne, 

a tým im umožnili bojovať proti neistote zamestnania, neregulovanej práci a pracovnej a 

mzdovej diskriminácii, najmä z hľadiska rodovej rovnosti; 

7. nazdáva sa, že vyšší dopyt po flexibilite na trhu práce by v žiadnom prípade nemal viesť k 

tomu, aby boli ženy naďalej nadmerne zastúpené v atypických formách zamestnania, a to i 

na miestach s neistým zamestnaneckým pomerom; 

8. konštatuje, že opatrenia na zvýšenie transparentnosti miezd sú zásadné pre odstránenie 

rozdielov v odmeňovaní žien a mužov; vyzýva členské štáty, aby uplatňovali odporúčania 

Komisie týkajúce sa transparentnosti miezd; 

9. vyzýva členské štáty, aby vypracovali právne predpisy na ochranu alebo zvýšenie 

materských, otcovských a rodičovských práv a žiada, aby sa táto ochrana zohľadnila aj v 

pracovnoprávnych predpisoch; žiada Komisiu, aby, pri rešpektovaní postavenia 

Európskeho parlamentu, prehodnotila platnú smernicu o materstve s ohľadom na vysoký 

štandard noriem vrátane možnosti prijatia opatrení zaručujúcich priznanie dávok počas 

rodičovskej dovolenky, ktoré budú vždy ako základ brať 100 % referenčnej mzdy, aby sa 

zabezpečilo, že ženy na materskej dovolenke budú mať príjem a budú sociálne poistené, s 

cieľom zaistiť spoločenský a hospodársky blahobyt rodín a podporiť čerpanie rodičovskej 

dovolenky zo strany otcov; zdôrazňuje, že materskú dovolenku musia dopĺňať účinné 

opatrenia na ochranu práv tehotných žien a nových, dojčiacich a osamelých matiek v 

zmysle odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce a Svetovej zdravotníckej 

organizácie; zdôrazňuje, že komplexný legislatívny návrh by mal mať za právny základ 

rovnosť medzi mužmi a ženami, čím by sa zabezpečila zásada rovnakých príležitostí a 

rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi na pracovisku; 

10. žiada členské štáty a Komisiu, aby upravili systémy daní a systémy sociálnych dávok, 

ktoré poskytujú finančné stimuly manželovi/manželke, ktorí zarábajú menej, aby odišli z 

trhu práce alebo pracovali na čiastočný úväzok, keďže to môže narušiť vyššiu mieru 

využitia rodičovskej dovolenky zo strany otcov a mať negatívne dôsledky pre ženy, ako je 

zvyšovanie rozdielov v odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkoch žien a mužov; 

11. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali právne predpisy, ktoré zaručia začlenenie žien do 

systémov sociálneho zabezpečenia, budú chrániť pracovníčky v období nezamestnanosti a 

zaručia im právo na poberanie dôchodku; 

12. naliehavo žiada členské štáty, aby dodržiavali a presadzovali právne predpisy týkajúce sa 

práv žien na materskej dovolenke, aby ženy neboli z hľadiska dôchodkov 

znevýhodňované len preto, že sa v priebehu svojho pracovného života stali matkami; 

13. vyzýva členské štáty, aby presadzovali verejné politiky na podporu rodín s osobitným 

dôrazom na vytváranie bezplatných, vysoko kvalitných verejných služieb starostlivosti o 

deti, ako sú jasle a predškolské služby, a aby posilnili sieť špecializovaných služieb pre 

starších ľudí, najmä služieb poskytovaných v ich domácnostiach, s cieľom podporovať 

zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom v prospech pracujúcich žien a 
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ako spôsob odstraňovania prekážok, ktoré prostredníctvom diskriminácie voči ženám 

objektívne vedú k ich odchodu z trhu práce; 

14. zdôrazňuje význam systémov primeraného minimálneho príjmu pre zachovanie ľudskej 

dôstojnosti, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj ich úlohu v podobe sociálnej 

investície, ktorá ľuďom umožňuje účasť na dianí v spoločnosti, získanie odborného 

vzdelávania a/alebo hľadanie si práce; nabáda Komisiu a členské štáty, aby posúdili 

systémy minimálneho príjmu v EÚ a tiež skutočnosť, či tieto systémy umožňujú 

domácnostiam napĺňať ich potreby; nabáda Komisiu a členské štáty, aby na tomto základe 

zhodnotili spôsob a prostriedky poskytovania primeraného minimálneho príjmu vo 

všetkých členských štátoch a zvážili ďalšie kroky na podporu sociálnej konvergencie v 

EÚ, a to s prihliadnutím na hospodársku a sociálnu situáciu v jednotlivých členských 

štátoch a na ich vnútroštátne postupy a tradície; 

15. poznamenáva, že európski sociálni partneri nepredložili dohodu o komplexnom balíku 

legislatívnych a nelegislatívnych opatrení týkajúcich sa zosúladenia pracovného, 

súkromného a rodinného života; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh 

takéhoto balíka ako súčasť pracovného programu Komisie na rok 2017 v rámci 

oznámeného európskeho piliera sociálnych práv; 

16. vyzýva členské štáty, aby navrhli právne predpisy, v ktorých zavedú preventívne politiky, 

ako sú plány rodovej rovnosti, s cieľom bojovať proti rodovej diskriminácii na pracovisku 

a vytvoriť vhodné pracovné prostredie pre ženy a pre mužov; 

17. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na regularizáciu nedeklarovanej práce a zasiahli 

proti zneužívaniu dočasných zmlúv, ktoré sú uzatvárané najmä so ženami, s cieľom 

zlepšiť postavenie a ochranu najzraniteľnejších skupín, najmä pracovníčok v domácnosti a 

pracovníčok s fiktívnou samostatnou zárobkovou činnosťou; nalieha na členské štáty, aby 

uplatňovali opatrenia, ako je poskytovanie poradenských služieb, prevencia pracovnej 

diskriminácie a zriaďovanie orgánov na monitorovanie a regularizáciu zamestnanosti, 

ktoré by mali zabezpečiť dodržiavanie pravidiel v oblasti náboru pracovníkov, 

odmeňovania, odbornej prípravy, pracovných postupov a vypovedania zmlúv; 

18. odporúča, aby členské štáty zabezpečili, že všetci mladí ľudia budú mať v každom veku, a 

najmä na vyšších úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy, prístup k vysoko kvalitnému 

bezplatnému verejnému vzdelávaniu, pretože sa preukázalo, že vyššia úroveň vzdelania 

pomáha zmierniť nerovné pracovné postavenie mužov a žien; 

19. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranú náhradu príjmu a sociálnu ochranu počas 

akéhokoľvek typu dovolenky z rodinných dôvodov alebo z dôvodu starostlivosti, 

predovšetkým s cieľom zaistiť, aby pracovníci s nízkym príjmom mohli využívať 

opatrenia týkajúce sa dovolenky na rovnakej úrovni s ostatnými; 

20. zdôrazňuje, že migranti a utečenci by mali mať rovnaké práva a mali by mať prístup k 

rovnakým dávkam a službám ako ostatní zamestnanci prostredníctvom všeobecného 

modelu, ktorý nesúvisí s príspevkami na poistenie a dĺžkou zamestnania; 

21. vyzýva Komisiu, aby vypracovala súbor postupov, ktoré sa osvedčili v členských štátoch, 

a aby ich ďalej šírila a propagovala v záujme prevencie rodovej diskriminácie na 

pracovisku a najmä ochrany práv žien; 
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22. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby presadzovali dôstojné pracovné 

podmienky a kvalitné zamestnávanie opatrovateľov vrátane slušnej mzdy, uznania 

postavenia opatrovateľov a rozvoja vysokokvalitného odborného vzdelávania pre 

opatrovateľov; 

23. žiada Komisiu, aby zaručila, aby zamestnanci na čiastočný úväzok, zamestnanci, ktorí sú 

zamestnaní iba nepravidelne, a zamestnanci s prerušenou kariérou alebo menším počtom 

odpracovaných hodín za isté obdobie dostali v súvislosti so svojim právom na prístup k 

primeranému systému dôchodkového zabezpečenia v porovnaní so zamestnancami na 

plný úväzok účinnú kompenzáciu a neboli nijako diskriminovaní; 

24. zdôrazňuje, že pracovníčkam s psychickými zdravotnými problémami hrozí veľmi vysoké 

riziko týkajúce sa všetkých prvkov neistej práce; zdôrazňuje, že tieto pracovníčky sú 

nadmerne zastúpené v pracovných pomeroch na dobu určitú, medzi chudobnými 

zamestnanými, pracujúcimi na čiastočný úväzok, v rámci skupiny zamestnancov, ktorí 

prerušili kariéru, a v rámci ďalších druhov neistých pracovných zmlúv; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby zabezpečili, aby európske právne predpisy v oblasti zdravia a 

bezpečnosti dostatočne rázne a účinne chránili zraniteľných pracovníkov; zdôrazňuje, že 

všetky formy obťažovania na pracovisku výrazne ovplyvňujú kvalitu života a práce, 

zdravia a životných podmienok. 
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