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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:

A. keďže zásada rodovej rovnosti je základnou hodnotou EÚ a je zakotvená v článkoch 8 a 
19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa stanovuje povinnosť odstraňovať 
nerovnosti, podporovať rodovú rovnosť a bojovať proti diskriminácii na základe 
pohlavia, ako aj zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých 
politikách a činnostiach EÚ;

B. keďže pretrvávajúce rodové rozdiely v EÚ, ako je napríklad rozdiel v zamestnanosti 
mužov a žien na úrovni 11,6 %1, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na úrovni 16,2 %2

a rozdiel v dôchodkoch žien a mužov na úrovni 37,2 %3, sú nielen nespravodlivé, ale v 
ich dôsledku sa ženy dostávajú do zraniteľnej alebo neistej situácie, ako je chudoba 
alebo sociálne vylúčenie; keďže treba urýchlene vyvinúť úsilie na odstránenie týchto 
nedostatkov, lebo ostávajú jednou z hlavných prekážok dosiahnutia rodovej rovnosti a 
sú neprijateľnou formou rodovej diskriminácie;

C keďže je mimoriadne dôležité zmenšiť rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, ktorý v 
súčasnosti v EÚ dosahuje v priemere takmer 40 % a ktorý je takisto dôsledkom 
hromadenia nerovností v priebehu života žien a ich období neprítomnosti na trhu práce; 
keďže poskytovanie služieb starostlivosti predstavuje dobrý základ pre účinné riešenie 
nedostatočnej práce žien;

D. keďže kvalita služieb starostlivosti sa v rámci členských štátov a medzi členskými 
štátmi, medzi súkromnými a verejnými zariadeniami, medzi vidieckymi a mestskými 
oblasťami, ako aj medzi vekovými skupinami výrazne líši; keďže sa žien dotýkajú 
obmedzenia verejných služieb vrátane zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a bývania 
priamo ako používateliek služieb a zamestnankýň a tiež nepriamo prostredníctvom ich 
podpory rodinných príslušníkov, ktorí sa spoliehajú na základné verejné služby;

E. keďže prítomnosť väčšieho počtu žien na pozíciách s rozhodovacími právomocami by 
posilnila rodovú rovnosť;

F. keďže ženy s vyššou pravdepodobnosťou prerušia svoju kariéru z dôvodu svojej úlohy v 
rodinne a častejšie práve ony prestanú pracovať, aby sa starali o dieťa alebo o chorého 
rodiča; keďže táto úloha môže pre ženy predstavovať prekážku v ich kariére; keďže 
prebiehajú rokovania o vytvorení rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

G. keďže európsky semester by mal prispieť k vytvoreniu Európskeho piliera sociálnych 
práv s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so ženami a s mužmi a rovnosť 
príležitostí pre ženy a mužov, právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu pre ženy a 
mužov, ako aj právo na prístup ku kvalitným a cenovo dostupným službám 
starostlivosti;

                                               
1 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, databáza rodových štatistík.
2 Boll, C. a Lagemann, A., „Gender pay gap in EU countries based on SES“ (Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 
v krajinách EÚ na základe výberového zisťovania o štruktúre miezd), 2014, Luxemburg: Európska komisia, 2018.
3 Európska komisia, správa o primeranosti dôchodkov za rok 2018.
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1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili väčšie začlenenie rodového hľadiska 
do tvorby odporúčaní pre jednotlivé krajiny, programov stability a konvergenčných 
programov, ako aj národných programov reforiem zavedením kvalitatívnych cieľov a 
opatrení na riešenie pretrvávajúcich rodových rozdielov a aby systematicky uplatňovali 
zásadu rodového rozpočtovania;

2. vyzýva členské štáty, aby vo svojich národných programoch reforiem (NPR) stanovili 
konkrétne kvantitatívne ciele týkajúce sa zamestnanosti žien vo všeobecnosti spolu s 
osobitnými opatreniami so zameraním na skupiny žien s veľmi nízkou mierou 
zamestnanosti, ako sú mladé ženy, staršie ženy, migrantky, ženy so zdravotným 
postihnutím, osamelé matky a rómske ženy;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby v stratégii Európa 2020 zaviedli pilier rodovej rovnosti a 
všeobecný cieľ rodovej rovnosti;

4. vyzýva Komisiu, aby zahrnula index rodovej rovnosti ako jeden z nástrojov európskeho 
semestra na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov v oblasti zamestnanosti a 
sociálnych vecí;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že nezamestnanosť, chudoba a sociálne vylúčenie vyvolávajú 
znepokojenie, najmä u žien; preto zdôrazňuje dôležitosť zachovania procesu európskeho 
semestra zameraného na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
s lepšou koordináciou vnútroštátnych a európskych politík s cieľom vytvoriť viac 
kvalitných pracovných miest v rámci EÚ a tak regulovať rozdiely v nezamestnanosti, 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov;

6. vyjadruje znepokojenie nad vertikálnou a horizontálnou segregáciou trhu práce v celej 
Európskej únii, ako aj nad rozdielmi v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a nad 
malým počtom žien zapojených do rozhodovacích procesov; zdôrazňuje skutočnosť, že 
miera zamestnanosti žien je ešte stále nižšia ako miera zamestnanosti mužov; 
zdôrazňuje, že tento rozdiel v miere zamestnanosti je mimoriadne vysoký v prípade 
matiek a žien, ktoré majú opatrovateľské povinnosti;

7. opätovne vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v lepšom využívaní 
štrukturálnych fondov na investície do štruktúr a služieb verejnej starostlivosti o deti, 
staršie osoby a iné závislé osoby s cieľom uľahčiť návrat žien na trh práce a zabezpečiť 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

8. povzbudzuje členské štáty, aby navrhli účinné modely financovania vrátane cieleného 
financovania, ktoré nájdu primeranú rovnováhu medzi verejným a súkromným 
financovaním a navyše budú prispôsobené vnútroštátnym a miestnym podmienkam;

9. vyzýva na plný záväzok európskeho semestra k Európskemu pilieru sociálnych práv s 
dôrazom na rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi a rovnosť príležitostí pre ženy a 
mužov, právo na rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty a právo na kvalitné a 
cenovo dostupné služby starostlivosti;

10. zdôrazňuje dôležitosť celoživotného vzdelávania aj pre ženy, pretože im poskytuje 
príležitosť rekvalifikácie na neustále sa meniacom trhu práce; vyzýva na väčšiu 
propagáciu predmetov v oblasti informatiky a IKT, ktoré by mohli dievčatám pomôcť 
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odstrániť súčasné stereotypy vo vzdelávaní a bojovať proti súčasným rodovým 
rozdielom v miere zamestnanosti a vo výške dôchodkov;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali účasť žien na trhu práce; okrem toho 
vyzýva členské štáty, aby odblokovali smernicu o zastúpení žien vo vrcholových 
orgánoch;

12. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby odstránili všetky obmedzenia, ktorým čelia ženy 
pri účasti na trhu práce a všetky rodové stereotypy v oblasti daní a iné podnety, ktoré 
zachovávajú nerovné rodové úlohy;

13. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie vplyvu štrukturálnych reforiem na rodovú 
rovnosť;

14. zdôrazňuje, že je dôležité monitorovať percentuálny podiel celkového obyvateľov vo 
veku 15 až 24 rokov považovaných za NEET, ktorý slúži ako pomocný ukazovateľ, a 
venovať výnimočnú pozornosť mladým ženám a dievčatám, pretože existuje výrazný 
rozdiel medzi pohlaviami, pokiaľ ide o podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani 
nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy; 

15. požaduje politiku, ktorá podporí podnikanie žien, uľahčí im prístup k financovaniu a 
obchodným príležitostiam tak, že im poskytne odbornú prípravu na mieru a vytvorí 
opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života;

16. víta návrh Komisie týkajúci sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, 
ktorý je účinným prostriedkom na podporu zamestnanosti žien a vyvažuje ich mieru 
zamestnanosti; žiada členské štáty, aby zlepšili rodovú rovnováhu v príslušných 
odvetviach a v podnikoch s mimoriadnou pozornosťou venovanou ženám so 
zdravotným postihnutím, pretože sú na trhu práce obzvlášť zraniteľné.
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