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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania
(2014/2160(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 8, 10, 19 a 157 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)1, 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 7. marca 2014 o posilnení zásady rovnakého 
odmeňovania mužov a žien prostredníctvom transparentnosti (C(2014) 1405),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2013 s názvom Správa 
o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (COM(2013)0861),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti 
žien a mužov: 2010 – 2015 (COM(2010)0491), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok 
v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (COM(2010)0078), 

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý prijala Rada 
7. marca 2011, 

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, na základe článku 157 
Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na ustanovenia dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 
1994 o pracovnom pomere na čiastočný úväzok, ktorý zaväzuje krajiny, aby do 
zákaziek v rámci verejného obstarávania zapracovali pracovnú doložku vrátane otázky 
rovnakého platového ohodnotenia,

– so zreteľom na dohovor MOP č. 100: „Rovnaké odmeňovanie“,

– so zreteľom na článok 11 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciou 34/180 
z 18. decembra 1979,

1  Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o uplatňovaní zásady rovnakej 
odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 
o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty2,

– so zreteľom na posúdenie vykonávania smernice 2006/54/ES v rámci EÚ, 
ktoré vypracovalo generálne riaditeľstvo pre parlamentné výskumné služby,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0000/2015),

A. keďže rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami je jednou zo základných zásad práva 
EÚ; 

B. keďže diskriminácia na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie je podľa práva EÚ zakázaná,

C. keďže zásada rovnakej odmeny bola zakotvená v zmluvách od samého začiatku v roku 
1957; keďže zásada rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty je teraz uznaná 
podľa článku 157 ZFEÚ a zahrnutá v prepracovanej smernici 2006/54/ES 
(prepracované znenie smernice);

D. keďže cieľom prepracovaného znenia smernice bolo zjednotiť a zosúladiť právne 
predpisy EÚ v tejto oblasti s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a zabezpečiť 
zjednodušenie a modernizáciu príslušných zákonov týkajúcich sa rovnosti, a tým 
prispieť k zlepšeniu situácie žien na pracovnom trhu;

E. keďže v prepracovanom znení smernice sa zaviedli niektoré novelizačné prvky, ako je 
napríklad vykonávanie zásady rovnosti príležitostí a vymedzenie pojmu nepriamej 
diskriminácie, a výslovne je uvedené zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného 
života; keďže vplyv týchto novelizačných prvkov je v členských štátoch naďalej 
obmedzený;

F. keďže praktické uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa rovnakej odmeny v členských 
štátoch sa považuje za jednu z najproblematickejších oblastí; keďže podľa najnovších 
údajov stále existujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a dosahujú 16,4 % a aj 
napriek existujúcim právnym predpisom a právne nezáväzným odporúčaniam EÚ je 
pokrok v tejto oblasti veľmi malý; 

G. keďže v súvislosti s mierou zamestnanosti žien sa dosiahol relatívny pokrok, ale napriek 
existujúcemu rámcu na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni zostáva úroveň profesijnej a 
sektorovej segregácie žien a mužov do rôznych typov pracovných miest pomerne 

1  Prijaté texty, P7_TA(2013)0375.
2 Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
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vysoká a táto situácia má tiež vplyv na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v priebehu 
života; keďže vertikálna segregácia, keď ženy pôsobia najmä v horšie platených 
profesiách alebo na pozíciách, ktoré sú v hierarchii na nižšej úrovni, tiež prispieva 
k rozdielom v odmeňovaní;

H. keďže materstvo a starostlivosť o staršie osoby predstavujú ďalšiu prácu, ktorú z väčšej 
časti vykonávajú ženy; keďže táto práca nie je spoločnosťou ani zaplatená, ani docenená 
napriek tomu, že prispieva k sociálnemu zabezpečeniu a môže sa merať pomocou 
ekonomických ukazovateľov, ako je HDP; keďže následkom je rozšírenie rozdielov 
v príjmoch, ktoré existujú medzi ženami a mužmi a sú spôsobené nákladmi z rokov 
strávených mimo trhu práce alebo zníženým počtom hodín z dôvodu dohôd 
o pracovnom pomere na čiastočný úväzok; keďže vplyv týchto prvkov na celoživotné 
príjmy sa v jednotlivých členských štátoch líši v závislosti od výšky pomoci 
poskytovanej rodičom buď podľa legislatívnych opatrení, alebo kolektívnych zmlúv;

I. keďže ženy dostávajú v priemere o 39 % nižšie dôchodky ako muži; keďže táto situácia 
by mohla byť dôsledkom rôznych faktorov, ako je úroveň účasti žien na platenej práci, 
štruktúra zamestnanosti v rôznych odvetviach, čas strávený v práci a rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov; keďže sa tým zvyšuje riziko chudoby žien v dôchodkovom 
veku;

J. keďže prepracované znenie smernice je jasným dôkazom, že všetky formy menej 
priaznivého zaobchádzania v súvislosti s tehotenstvom alebo materskou dovolenkou 
predstavujú diskrimináciu; keďže v prepracovanom znení smernice sa jasne stanovuje 
záruka návratu do práce po materskej dovolenke na rovnaké pracovné miesto 
alebo rovnocenné pracovné miesto a ochrana pred prepustením pre mužov a ženy, ak si 
uplatňujú právo na rodičovskú dovolenku a/alebo dovolenku z dôvodu osvojenia;

K. keďže sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti majú veľmi dôležitú úlohu 
pri podpore rovnakého zaobchádzania a presadzovaní koncepcie práce na základe 
rovnosti odmeňovania; 

L. keďže orgány pre rovnoprávnosť by sa mali primerane podporovať pri plnení ich úloh, 
pokiaľ ide o presadzovanie, monitorovanie a podporu rovnakého zaobchádzania 
nezávislým a účinným spôsobom; 

M. keďže Parlament opakovane vyzval Komisiu, aby preskúmala existujúce právne 
predpisy s cieľom riešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; keďže odstránenie 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov by predstavovalo prostriedok na zvýšenie miery 
zamestnanosti žien a zníženie rizika chudoby u žien v dôchodkovom veku;

Celkové posúdenie

1. berie na vedomie, že členské štáty vo všeobecnosti zosúladili svoje vnútroštátne právne 
predpisy s právnymi predpismi EÚ1; poukazuje na to, že samotná správna transpozícia 
ustanovení prepracovaného znenia smernice do vnútroštátnych právnych predpisov sa 
ukázala ako nedostatočná na dosiahnutie ich plného uplatňovania a účinného 

1 Podľa správy Komisie o uplatňovaní prepracovaného znenia smernice (COM(2013)0861).
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presadzovania;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty boli povinné transponovať iba tie podstatné 
zmeny vyplývajúce z prepracovaného znenia smernice, ktoré neboli jasne určené; 
zdôrazňuje skutočnosť, že úsilie Komisie monitorovať vykonávanie bolo obmedzené 
vo svojom dosahu, pokiaľ ide o zabezpečenie jednotného prístupu a nevyhnutného 
usmernenia s cieľom umožniť účinné vykonávanie na vnútroštátnej úrovni;

3. vyzýva preto Komisiu, aby určila slabé miesta prepracovaného znenia smernice a 
pripravila legislatívny návrh, ktorým by sa nahradila; 

Uplatňovanie ustanovení o rovnakej odmene

4. konštatuje, že pokiaľ ide o odmeňovanie, zdá sa, že v členských štátoch sa znížila 
priama diskriminácia a že hodnotenie práce, najmä tej, ktorá sa vykonáva na základe 
kolektívnych zmlúv, je aj naďalej hlavným problémom;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ sa musí dodržiavať 
zásada rovnakej odmeny v každom z prvkov odmeňovania mužov a žien;

6. opakovane zdôrazňuje, že je potrebné jasne vymedziť rôzne pojmy na úrovni EÚ, 
ako sú napríklad rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, odmeňovanie, priama a 
nepriama diskriminácia v odmeňovaní, práca považovaná za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty; poukazuje na to, že vzhľadom na rôzne typy pracovných zmlúv, 
ktoré existujú, môže súčasný výpočet rozdielov v odmeňovaní žien a mužov viesť 
k skreslenému chápaniu problému rovnakej odmeny; vyzýva Komisiu, aby analyzovala 
možné skreslenia a navrhla riešenia;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zmapovali uplatňovanie existujúcich hodnotení 
práce a klasifikačných systémov, ktoré sa značne líšia; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
usmernenia pre neutrálne hodnotenia práce a klasifikačné systémy vrátane osobitných 
opatrení, ako je pomerné zastúpenie žien a mužov v hodnotiacich komisiách, vývoj 
neutrálnych opisov pracovných miest a hodnotiacich tabuliek a vymedzenie jasných 
kritérií posudzovania hodnoty práce;

8. zdôrazňuje, že prostredníctvom jasného a harmonizovaného systému klasifikácie 
zamestnaní a transparentnosti v oblasti miezd sa zlepší prístup k spravodlivosti; berie 
na vedomie, že niektoré členské štáty už prijali konkrétne opatrenia na zabezpečenie 
transparentnosti v oblasti miezd; zdôrazňuje, že existuje nepomer medzi týmito 
opatreniami, a berie na vedomie odporúčania Komisie z roku 2014 týkajúce sa 
transparentnosti miezd; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila skutočný vplyv týchto 
odporúčaní; 

Uplatňovanie ustanovení o rovnakom zaobchádzaní

9. zdôrazňuje skutočnosť, že zamestnanecké dôchodkové systémy je potrebné považovať 
za odmeňovanie a že na tieto systémy sa vzťahuje zásada rovnakého zaobchádzania; 
vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie tejto zásady a podávala o ňom 
správy, pretože sa ukázalo, že transpozícia je v niektorých členských štátoch nejasná a 
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rozdiely medzi zákonnými a zamestnaneckými systémami v niektorých prípadoch stále 
predstavujú problém;

10. berie na vedomie, že pri vykonávaní ustanovení o ochrane pred diskrimináciou 
v súvislosti s materskou dovolenkou a otcovskou dovolenkou a/alebo dovolenkou na 
účely osvojenia existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa uceleným spôsobom na vnútroštátnej úrovni riešili konkrétne 
problémy, ktoré existujú, vrátane odvetvových rozdielov (medzi verejným a 
súkromným sektorom), organizačných rozdielov (medzi spoločnosťami), situácie 
týkajúcej sa netypických a čiastočných úväzkov a postupov ukončenia zmlúv na dobu 
určitú v trvaní ochrannej lehoty, ktoré vedú k odstúpeniu od dobrovoľnej činnosti;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili účinné monitorovacie systémy a prijali 
opatrenia na zlepšenie zberu údajov o prípadoch obťažovania a diskriminácie 
na základe pohlavia, a to aj pokiaľ ide o diskrimináciu súvisiacu s tehotenstvom, 
materskou dovolenkou a inými formami dovolenky;

12. poukazuje na to, že prístup k spravodlivosti v tejto oblasti je obmedzený v dôsledku 
niekoľkých príčin, ako je napríklad dĺžka postupov alebo náklady na postupy, chýbajúca 
bezplatná právna pomoc alebo strach zo stigmatizácie obetí na pracovisku; zdôrazňuje 
skutočnosť, že použitie pravidla dôkazného bremena tiež prináša problémy v niektorých 
členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby podporovali orgány pre rovnoprávnosť, 
odborové organizácie a mimovládne organizácie pri prijímaní aktívnej úlohy 
pri poskytovaní pomoci obetiam diskriminácie;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala existujúce najlepšie postupy a šírila výsledky tohto 
hodnotenia, pokiaľ ide o účinné opatrenia, ktoré by členské štáty mohli prijať 
na podporu zamestnávateľov a organizácií zapojených do odborného vzdelávania, 
aby sa zabránilo všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia, najmä, pokiaľ ide 
o obťažovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, prostredníctvom zlepšenia 
prístupu k zamestnaniu, poskytnutia ďalšieho odborného vzdelávania a podpory 
najlepších postupov;

Podpora rovnakého zaobchádzania a dialógu 

14. opakovane zdôrazňuje, že orgány pre rovnoprávnosť by mali mať právomoc účinne a 
nezávisle monitorovať právne predpisy, ktorými sa podporuje rovnosť medzi ženami a 
mužmi, a podávať o nich správy; 

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyzvali sociálnych partnerov, aby podporovali 
monitorovanie rovnakých postupov na pracovisku, ďalšiu kontrolu kolektívnych zmlúv, 
platných platových stupníc a systémov klasifikácie práce, aby sa zabránilo akejkoľvek 
priamej alebo nepriamej diskriminácii žien; vyzýva členské štáty, aby posilnili 
povinnosť veľkých a stredných podnikov zabezpečiť systematické presadzovanie 
rovnosti zaobchádzania a pravidelne svojim zamestnancom poskytovať príslušné 
informácie vrátane informácií o otázkach rovnosti odmeňovania;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili inštitucionálne mechanizmy 
na zohľadňovanie rovnosti medzi ženami a mužmi a podporili sociálnych partnerov 
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v meraní rozmeru rovnosti kolektívnych zmlúv;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby výrazne zintenzívnili opatrenia na zvýšenie 
informovanosti o právach obetí diskriminácie na základe pohlavia; zdôrazňuje potrebu 
spolupráce všetkých zainteresovaných strán vrátane sociálnych partnerov a 
mimovládnych organizácií s cieľom riešiť stereotypné názory o práci žien a mužov a 
o tom, aký majú vplyv na hodnotu práce a nízke mzdy;

18. poukazuje na to, že jednou z noviniek, ktoré prinieslo prepracované znenie smernice, je 
odkaz na zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života; vyzýva Komisiu, 
aby po konzultácii s členskými štátmi a sociálnymi partnermi vypracovala konkrétne 
opatrenia na zabezpečenie väčších práv v tejto oblasti;

Odporúčania

19. opakovane vyzýva členské štáty, aby dôsledne vykonávali a presadzovali prepracované 
znenie smernice 2006/54/ES s cieľom povzbudiť sociálnych partnerov, aby zohrávali 
aktívnejšiu úlohu pri podpore rovnakého zaobchádzania aj prostredníctvom akčných 
plánov na riešenie všetkých neoprávnených rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, a to 
konkrétnymi opatreniami a monitorovaním výsledkov na úrovni spoločnosti, odvetvia, 
na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ; 

20. vyzýva Komisiu, aby na základe svojej správy o uplatňovaní prepracovaného znenia 
smernice a tohto uznesenia smernicu preskúmala, ako ju o to už požiadal Parlament, 
najmä vo svojom uznesení z 24. mája 2012, ktoré obsahuje konkrétne a jasné 
odporúčania;

21. zdôrazňuje skutočnosť, že neutrálna klasifikácia zamestnaní a hodnotenie, ako aj 
transparentnosť miezd sú nevyhnutnými opatreniami na podporu rovnakého 
zaobchádzania; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zahrnula tieto opatrenia 
do svojho návrhu novej smernice, ktorou sa nahradí prepracované znenie smernice; 
poukazuje na to, že len harmonizovaný prístup je v súlade s voľným pohybom 
pracovníkov ako základnou európskou slobodou;

22. vyzýva Komisiu, aby do novej smernice zaviedla sankcie na úrovni EÚ, ktorými by sa 
spoločnosti uznané vinnými z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania vylúčili 
z verejného obstarávania tovaru a služieb financovaných z rozpočtu EÚ;

23. vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby obete 
nerovnakého zaobchádzania a diskriminácie mali nárok na primerané odškodnenie 
v súlade s platnými právnymi predpismi; 

24. zdôrazňuje skutočnosť, že len účinné vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania by 
viedlo k skutočnému zlepšeniu situácie žien na trhu práce a že si to vyžaduje strategickú 
spoluprácu medzi rôznymi aktérmi na európskej, vnútroštátnej, odvetvovej a 
organizačnej úrovni; 

25. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala faktormi vedúcimi k rozdielom v dôchodkoch žien a 
mužov a posúdila potrebu konkrétnych opatrení na zníženie tohto rozdielu na úrovni EÚ 
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a na vnútroštátnej úrovni, a to aj prostredníctvom legislatívnych a/alebo 
nelegislatívnych opatrení;

26. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu, v ktorej by sa porovnala situácia matiek a žien 
bez detí; poukazuje na to, že cieľom tejto štúdie by malo byť podrobnejšie objasnenie 
postavenia týchto žien na trhu práce s osobitným zameraním na úrovne zamestnanosti a 
rozdiely v odmeňovaní, profesijný rozvoj a dôchodky;

27. poukazuje na to, že odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré patria do rámca 
európskeho semestra, by mali obsahovať ciele na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien 
a mužov;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné pripomienky

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania je otázkou 
slobody a spravodlivosti. Táto časť spoločenskej zmluvy nie je predmetom diskusie. 
Všetky ženy bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie sú potenciálnymi obeťami 
priamej alebo nepriamej diskriminácie na pracovisku. Niekedy je diskriminácia taká 
nenápadná, že sa dá odhaliť len prostredníctvom dôkladnej analýzy príslušných štatistických 
údajov.

Vplyv nerovnosti v oblasti zamestnanosti nemožno podceňovať. Obmedzuje sa ňou potenciál 
žien, a preto sa spoločnosti neumožňuje plne využiť ich talent, zručnosti a schopnosti. 
To znamená, že rovnaká odmena pre ženy a mužov je otázkou spravodlivosti a motivácie. 

Zároveň sa môže chápať aj ako vec týkajúca sa rodiny. Dobré životné podmienky mnohých 
rodín v Európe závisia od miezd žien. Veľká väčšina matiek sa zapája do trhu práce a mnohé 
z nich nesú hlavnú zodpovednosť za podporu svojej rodiny ako jediné alebo hlavné živiteľky. 
To znamená, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov majú vážny vplyv na životné 
podmienky, výživu a životné príležitosti ich detí. Zabezpečením účinnej politiky zameranej 
na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov sa môže zlepšiť situácia mnohých rodín, 
najmä rodín s jedným rodičom a s rodičmi pracujúcimi v horšie platených zamestnaniach.

Rovnaké zaobchádzanie a zásada zákazu diskriminácie sú dôležitou súčasťou primárnej 
legislatívy EÚ od prijatia Rímskej zmluvy v roku 1957 (naposledy zahrnuté do článku 157 
Zmluvy o fungovaní EÚ) a do judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. V priebehu 
posledného desaťročia však rozdiel v odmeňovaní žien a mužov ako dôležitý ukazovateľ 
nerovnosti medzi mužmi a ženami na trhu práce takmer stagnoval a zo 17,5 % v roku 2008 sa 
v roku 2012 znížil na 16,4 %.

Vzhľadom na túto stagnáciu sa spravodajkyňa prikláňa k záveru, že existujúca smernica 
2006/54/ES (prepracované znenie) dosiahla svoje hranice a je potrebné ju aktualizovať. 
Tento záver sa ďalej podporuje v predchádzajúcich pozíciách Európskeho parlamentu, najmä 
v iniciatívnom uznesení 2011/2285 (INI) o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a 
ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty s odporúčaniami pre Komisiu (správa 
pani Bauerovej). 

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa vypočíta ako rozdiel medzi priemerným hrubým 
hodinovým zárobkom platených zamestnancov mužského pohlavia a platených zamestnancov 
ženského pohlavia ako percento priemerného hrubého hodinového zárobku platených 
zamestnancov mužského pohlavia. Výsledný rozdiel je dôležitým ukazovateľom nerovnosti 
medzi ženami a mužmi na trhu práce, keďže vo výpočte sa zohľadňuje pracovný pomer na 
plný úväzok aj pracovný pomer na čiastočný úväzok (pracovný pomer na čiastočný úväzok 
má všeobecne nižšiu hodinovú mzdu, pričom v ňom dominujú ženy).

Vymedzením rozdielu v odmeňovaní žien a mužov sa tento rozdiel stáva citlivým na tri typy 
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negatívnych ukazovateľov, ktorými sa obmedzuje jeho výklad: individuálna charakteristika 
(napr. vzdelanie – ak ženy s nízkym vzdelaním zostanú mimo trhu práce, rozdiel 
v odmeňovaní žien a mužov klesne, zatiaľ čo v prípade, že ženy potrebujú príjem a idú 
do práce, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa zvyšuje, keďže zamestnanci s vyšším 
vzdelaním zarábajú viac), charakteristika výrobného odvetvia (napr. veľkosť podniku – 
pracovníci veľkých podnikov majú zvyčajne vyššie zárobky ako pracovníci, ktorí pracujú 
pre menšie firmy) a inštitucionálne charakteristiky (minimálna mzda – vyššou minimálnou 
mzdou sa znižuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, keďže veľa žien pracuje v horšie 
platených zamestnaniach).

To je dôvod, prečo je dôležité porovnať celkový rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 
zaznamenaný v určitých odvetviach. Aj keď možno pozorovať značné rozdiely v odmeňovaní 
zamestnancov na čiastočný úväzok a zamestnancov na plný úväzok, tento rozdiel nie je 
nevyhnutne výsledkom priamej diskriminácie. Skôr je to dôsledok toho, že pracovný pomer 
na čiastočný úväzok je častejší v odvetviach s nízkymi platmi, ako je zdravotná starostlivosť 
alebo upratovacie služby. Z vnútorného porovnania hodinových miezd pracovníkov 
na čiastočný úväzok vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je menší v porovnaní 
s pracovníkmi na plný úväzok. 

V záujme riešenia nerovnosti medzi ženami a mužmi, ktorá sa prejavuje rozdielmi 
v odmeňovaní žien a mužov, je potrebné určiť základnú motiváciu mnohých žien bez ohľadu 
na ich vzdelanie a nadanie vybrať si pracovné miesto s nižšou trhovou hodnotou.

Nerovnováha medzi prácou a rodinou 

Ženy sú hlavnými opatrovateľkami a trávia neprimerané množstvo času vykonávaním 
neplatenej práce a zabezpečovaním starostlivosti o svoje deti a ďalších rodinných 
príslušníkov. Aby mohli vykonávať túto prácu, často sa rozhodnú pracovať na čiastočný 
úväzok. Tiež dominujú na pozíciách v odvetviach a povolaniach, ktoré umožňujú lepšie 
zosúladenie pracovného a rodinného života. V dôsledku toho sú ženy často zamestnané 
v horšie platených zamestnaniach a nezastávajú manažérske pozície. Aj keď muži pracujú 
na pracovisku dlhšie ako ženy, ak sa spojí platený a neplatený pracovný čas žien, je výrazne 
dlhší ako pracovný čas mužov. 

Napätie medzi rodinným a pracovným životom zároveň prispieva k odkladaniu pôrodu prvého 
dieťaťa a nízkej pôrodnosti vo väčšine členských štátov. Miera zamestnanosti žien s malými 
deťmi je stále nižšia ako miera zamestnanosti žien bez detí. Podľa odbornej analýzy sa 
rozdiely v odmeňovaní žien a mužov navyše zviditeľňujú po tom, keď sa žena vráti na trh 
práce po prvej materskej dovolenke; zvyšujú sa v dôsledku opakovaných prestávok 
v pracovnej kariére zapríčinených vonkajšími faktormi, ako sú napríklad prerušenia 
zamestnania súvisiace s deťmi a starostlivosťou o závislých členov rodiny, a narastajú vekom. 
1

Z dôvodu materskej dovolenky a dovolenky súvisiacej s rodinou ženy významne prerušujú 
profesijnú prax, čo tiež prispieva k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov. Priamy vplyv 

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 s odporúčaním pre
Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty (2011/2285(INI).
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týchto období zahŕňa stratu mzdy a jej nahradenie dávkami v materstve, ktoré sú v mnohých 
členských štátoch sprevádzané aj nižšou dávkou sociálneho zabezpečenia v tomto období. 
To je tiež dôvod, prečo je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov najnižší v prípade mladých 
zamestnancov a rastie s vekom v dôsledku vyššie opísaných prerušení kariéry. 

Neschopnosť ponúknuť ženám praktické riešenia, ktoré by im pomohli lepšie zosúladiť 
pracovné a rodinné povinnosti, je hlavným faktorom prispievajúcim 
k horizontálnej/odvetvovej a vertikálnej/pracovnej segregácii trhu práce. 

V dôsledku toto ženy často pracujú v odvetviach, ktoré ponúkajú nižšie hodinové mzdy, 
napríklad zdravotníctvo, školstvo alebo verejná správa, než v odvetviach, v ktorých dominujú 
muži. Ženy zároveň čelia vertikálnej alebo profesijnej segregácii, ktorá je spôsobená 
predsudkami pri prideľovaní rolí v spoločnosti ovládanej mužmi: sú príliš často zamestnané 
ako asistentky v administratíve, predavačky alebo pracovníčky s nízkou alebo žiadnou 
kvalifikáciou. 

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že je potrebné brať do úvahy spojitosť medzi špecifickou úlohou 
žien ako opatrovateliek detí a ich ochotou prijímať nespravodlivé zaobchádzanie na trhu 
práce. Z tohto dôvodu dôrazne odporúča, aby sa v ustanoveniach, ktorých cieľom je vytvárať 
optimálne podmienky na zosúladenie pracovného a rodinného života, zohľadnil význam 
neplatenej práce žien ako opatrovateliek a primerane uznala hodnota tejto neplatenej práce.

V tejto súvislosti môže byť potrebné zmeniť výpočet rozdielu v odmeňovaní žien a mužov 
tak, aby sa z neho vylúčili ženy s jedným dieťaťom alebo viacerými deťmi. Tak by rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov odrážali len skutočné rozdiely v odmeňovaní vyplývajúce 
z diskriminácie. Porovnanie rozdielov v odmeňovaní podľa súčasných výpočtov a skutočných 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov založených na novom výpočte by sa mohlo použiť ako 
základ pre odhad, čo spoločnosť dlhuje ženám ako opatrovateľkám za ich neplatenú prácu.

Diskriminácia v dôchodkových systémoch

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa zvyšujú po odchode do dôchodku. Podľa dostupných 
štatistík ženy v EÚ dostávajú v priemere o 39 % nižší dôchodok ako muži. V tomto vývoji sa 
odrážajú nevýhody v kariére, ktoré sa prejavia pri porovnaní dôchodkov zamestnancov. 
V priemere sú rozdiely v dôchodkoch výrazne vyššie ako rozdiely v odmeňovaní. Je to 
spôsobené vyšším podielom žien pracujúcich na čiastočný úväzok, nižšou hodinovou mzdou a 
nižším počtom rokov v zamestnaní. V niektorých členských štátoch dosiahli rozdiely v 
dôchodkoch úroveň, ktorá je takmer dvojnásobná v porovnaní s rozdielmi v odmeňovaní. 
Výsledná nerovnosť sa môže ďalej zvyšovať, keďže demografická situácia v členských 
štátoch sa zhoršuje. Priebežné dôchodkové systémy sa tak dostanú pod rastúci tlak a 
súkromné dôchodkové fondy spravujúce úspory vypočítané ako percento zo zárobku sa stanú 
hlavným zdrojom príjmov občanov v dôchodkovom veku.

Spravodajkyňa chápe rozdiely v dôchodkoch ako rozšírenie rozdielov v odmeňovaní: rozdiely 
v dôchodkoch sú diskriminačné, a preto sa musia odstrániť.

Pojem rovnaká práca

Keďže existuje jasná súvislosť medzi pretrvávajúcou nepriamou diskrimináciou žien na trhu 
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práce a osobitným postavením žien ako potenciálnych či skutočných matiek/žien s deťmi, 
chýbajúce vymedzenie pojmu práca rovnakej hodnoty alebo jasné kritériá posudzovania 
na porovnanie rôznych pracovných miest predstavuje ďalšiu významnú prekážku v 
zabezpečení spravodlivého trhu práce na základe rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami.

V odôvodnení 9 prepracovaného znenia smernice sa uvádza, že „s cieľom posúdiť, 
či pracovníci vykonávajú rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, by sa malo stanoviť, 
či je možné usudzovať, že sú títo pracovníci v porovnateľnej situácii, berúc do úvahy rôzne 
faktory vrátane povahy práce, odbornej prípravy a pracovných podmienok“. 

Doteraz zaviedlo vymedzenie tohto pojmu do svojich právnych predpisov dvanásť členských 
štátov. Vo väčšine týchto prípadov je založené na štyroch hlavných zložkách hodnotenia 
práce uvedených v prílohe 1 pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je priložený 
k správe o uplatňovaní smernice 2006/54/ES: zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné 
podmienky. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa pojem rovnaká práca alebo práca rovnakej 
hodnoty zaviedol vo všetkých členských štátoch ako záväzná požiadavka a ako príspevok 
k základnej európskej slobode pohybu pracovníkov.

Transparentnosť miezd

Zavedenie opatrení na zvýšenie transparentnosti miezd je ďalším dôležitým krokom 
k vybudovaniu trhu práce založeného na rovnosti žien a mužov. Spravodajkyňa je 
presvedčená, že povinné zaradenie tohto nástroja na základe spoločného európskeho 
vymedzenia by malo pozitívny vplyv, pretože by sa na jednej strane zvýšila informovanosť 
zamestnancov o existujúcich rozdieloch v odmeňovaní a výhodách, pričom by sa obetiam 
súčasne poskytol nástroj na začatie súdneho konania v prípadoch diskriminácie.

Prístup k spravodlivosti

Z monitorovania vykonávania prepracovaného znenia smernice vyplýva, že prístup obetí 
diskriminácie k spravodlivosti sa v jednotlivých členských štátoch podstatne líši. S cieľom 
prekonať hlavnú prekážku, ktorej čelia obete vo väčšine členských štátov, spravodajkyňa 
zdôrazňuje potrebu bezplatnej právnej pomoci. Bezplatnú pomoc by mohli poskytnúť orgány 
pre rovnoprávnosť, odborové organizácie a mimovládne organizácie.

Zlepšenie prístupu k spravodlivosti je podľa prepracovaného znenia smernice tiež 
predpokladom pre uplatnenie ustanovení o odškodnení a sankciách. Zatiaľ čo prostredníctvom 
odškodnenia sa súdom umožňuje poskytnúť obetiam primerané nápravné opatrenia, sankcie a 
tresty majú nepriaznivý vplyv na zamestnávateľov a poskytujú motiváciu, aby sa zabránilo 
akejkoľvek forme správania, ktorá by sa mohla vykladať ako diskriminačná. Sankcie, ktoré 
navrhuje spravodajkyňa, by sa mali podľa zásady subsidiarity ukladať len na úrovni EÚ a 
mali by ovplyvniť prípustnosť firiem vo verejnom obstarávaní tovaru a služieb hradených 
z rozpočtu EÚ.


