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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ 

(2017/2008(INI)) 

Európsky parlament, 

–  

– so zreteľom na články 8, 10, 153 ods. 1, 153 ods. 2 a 157 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 23 a článok 33 Charty základných práv Európskej únie, 

– 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 smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 

o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi 

činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 

86/613/EHS2, 

– so zreteľom na smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na 

podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a 

pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (smernica o materskej 

dovolenke)3,  

– so zreteľom na návrh Komisie z 3. októbra 2008 na smernicu Európskeho parlamentu a 

Rady, ktorou sa mení smernica o materskej dovolenke (COM(2008)0637), so zreteľom 

na smernicu o písomnom vyhlásení, 

– so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 20. októbra 2010 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo 

dojčiacich pracovníčok a o zavedení opatrení zameraných na podporu pracovníkov pri 

zlaďovaní pracovného a rodinného života4, 

– so zreteľom na smernicu Rady 2013/62/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa mení 

smernica 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej 

dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC z dôvodu 

zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii5, 

– so zreteľom na návrh Komisie smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1. 
3 Ú. v. EÚ L 348, 28.11.1992, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 163. 
5 Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637
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2012 o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 

spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (smernica o ženách vo 

vrcholových orgánoch) (COM(2012)0614), 

– so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 20. októbra 2010 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 

nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich 

opatreniach, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o odstraňovaní rodových stereotypov 

v EÚ1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o uplatňovaní zásady rovnakej 

odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2015 o materskej dovolenke3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o ženách pracujúcich v domácnosti 

a opatrovateľkách v EÚ4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2016 o vykonávaní smernice Rady 

2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o 

rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC 

a zrušuje smernica 96/34/ES5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu 

práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom7, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2015 o uplatňovaní smernice Rady 

2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 

zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní 

v zamestnaní“)8, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2015 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 povolania9, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2017 o rovnosti žien a mužov v Európskej 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 18. 
2 Ú. v. EÚ C 93, 9.3.2016, s. 110. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2015)0207. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2016)0203. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0226. 
6 Prijaté texty, P8_TA(2016)0235. 
7 Prijaté texty, P8_TA(2016)0338. 
8 Prijaté texty, P8_TA(2016)0360. 
9 Prijaté texty, P8_TA(2015)0351. 
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únii v období 2014 – 20151, 

– so zreteľom na závery Rady z 19. júna 2015 o rovnosti príležitostí pre ženy a mužov, 

pokiaľ ide o príjmy: vyrovnávanie rodového rozdielu v starobných dôchodkoch“, 

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2011 – 2020 prijatý 

v záveroch Rady zo 7. marca 20112, 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 7. marca 2014 o posilnení zásady rovnakého 

odmeňovania mužov a žien prostredníctvom transparentnosti (2014/124/EÚ)3, 

– so zreteľom na iniciatívu Komisie z decembra 2015 s názvom Plán: Nový začiatok na 

riešenie výziev spojených s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom, 

ktorým čelia pracujúce rodiny, ako aj na verejné konzultácie a konzultácie so 

zainteresovanými stranami, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom 

Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278), najmä 

na jeho kapitolu 3.1. o zvyšovaní účasti žien na trhu práce a rovnakej ekonomickej 

nezávislosti žien a mužov, 

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2017 o rovnosti medzi ženami a mužmi v 

Európskej únii, najmä na jej kapitolu 1 zvyšovaní účasti žien na trhu práce a rovnakej 

ekonomickej nezávislosti žien a mužov, a kapitolu 2 o znižovaní rodových rozdielov v 

odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch, 

– so zreteľom na správy Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných 

podmienok (Eurofound) s názvom Rozdiely v zamestnanosti žien a mužov: výzvy 

a riešenia (2016), Sociálni partneri a rodová rovnosť v Európe (2014) a Vývoj v oblasti 

pracovného života v Európe: ročný prieskum EurWORK (2014 a 2015) a na Šiesty 

európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) (2016), 

– so zreteľom na dohovor MOP o rovnakom odmeňovaní z roku 1951, dohovor MOP o 

čiastočnom pracovnom čase z roku 1994, dohovor MOP o práci doma z roku 1996, 

dohovor MOP o ochrane materstva z roku 2000 a dohovor MOP o domácich 

pracovníkoch z roku 2011, 

– so zreteľom na dohodnuté závery z 24. marca 2017 zo 61. zasadnutia Komisie 

Organizácie Spojených národov pre postavenie žien s názvom Posilnenie ekonomického 

postavenia žien v meniacom sa svete práce, 

– so zreteľom na správu skupiny na vysokej úrovni generálneho tajomníka OSN o 

posilnení ekonomického postavenia žien zo septembra 2016 s názvom Nezabudnúť na 

nikoho: výzva na prijatie opatrení v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 

žien, 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0073. 
2 3073. zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, Brusel, 7. 

marca 2011. 
3 Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 112. 
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– 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 (A8-0000/2017), 

A. keďže rovnocenná účasť žien na trhu práce a pri rozhodovaní o hospodárskych otázkach 

sú jednak predpokladmi posilnenia postavenia žien, a jednak jeho následkami; 

B. keďže medzi hlavné prekážky posilnenia hospodárskeho postavenia žien patria 

nepriaznivé sociálne normy, diskriminačné zákony alebo nedostatok právnej ochrany, 

nerovnaké rozdelenie neplatenej domácej práce a starostlivosti medzi mužmi a ženami a 

nedostatočný prístup k finančným, digitálnym a hmotným statkom, a prelínajúca 

diskriminácia môže situáciu ešte zhoršiť1; 

C. keďže posilnenie ekonomického postavenia žien je „správne a zároveň prezieravé“, 

pričom rovnosť je ľudské právo a vyššia účasť žien na trhu práce má pozitívny vplyv na 

rast HDP a hospodársky úspech spoločností; 

D. keďže účinná rovnováha medzi pracovným a súkromným životom má pozitívny dosah 

na zdravie a prispieva k hospodárskemu rastu, zlepšeniu konkurencieschopnosti, 

celkovej účasti na trhu práce, rodovej rovnosti, zníženiu rizika chudoby a 

medzigeneračnej solidarite, pomáha pri riešení problémov starnúcej spoločnosti a 

priaznivo ovplyvňuje pôrodnosť v EÚ; 

E. keďže verejný systém sledovania miezd vrátane zberu údajov má potenciál vyvíjať tlak 

na súkromný aj verejný sektor s cieľom posúdiť ich platobnú štruktúru a vyrovnávať 

zistené rodové rozdiely; 

F. keďže na základe zistení dokážu kvóty zlepšovať výkonnosť súkromných spoločností a 

podporiť širší hospodársky rast a okrem toho prinášajú lepšie využívanie talentov medzi 

pracujúcimi; 

G. keďže sektory alebo úlohy, v ktorých majú prevahu ženy, sa zvyčajne vo všeobecnosti 

vyznačujú nižšími mzdami v porovnaní s odvetviami alebo úlohami, v ktorých 

dominujú muži, čo vytvára rodové rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, 

ktoré v súčasnosti dosahujú 16 %, resp. 40 %; 

H. keďže ILO vytvorila rámec, v ktorom sa pracovné miesta posudzujú na základe týchto 

štyroch faktorov: kvalifikácie, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky, a sú 

posudzované podľa ich významu pre danú spoločnosť alebo organizáciu; 

I. keďže odborové organizácie majú potenciál na posilnenie ekonomického postavenia 

žien prostredníctvom podpory rovnosti v odmeňovaní a investovaním do rovnováhy 

medzi pracovným a súkromným životom vo svojich sektoroch; 

J. keďže dôkazy potvrdzujú, že mzdové rozdiely sú menšie tam, kde je postavenie 

                                                 
1 Skupina na vysokej úrovni OSN pre posilnenie ekonomického postavenia žien: „Nezabudnúť na nikoho: výzva 

na prijatie opatrení v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien (september 2016). 
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odborových organizácií pri kolektívnom vyjednávaní silné1; 

I. Všeobecné poznámky  

1. domnieva sa, že hospodárska účasť a posilnenie ekonomického postavenia žien sú 

kľúčové z hľadiska posilnenia ich základných práv, čo im umožňuje dosiahnuť 

ekonomickú nezávislosť, vplývať na spoločnosť a mať kontrolu nad svojím životom; 

2. poukazuje na to, že ročné náklady spojené s nižšou mierou zamestnanosti žien 

predstavujú 2,8 % HDP EÚ2, zatiaľ čo náklady spojené s ich vylúčením zo zamestnania 

sa odhadujú medzi 1,2 a 2 miliónmi EUR v závislosti od úrovne ich vzdelania; 

II. Opatrenia a nástroje na zlepšenie ekonomického postavenia žien 

Lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 

3. trvá na tom, že dosiahnutie barcelonských cieľov vrátane prístupných, cenovo 

dostupných a kvalitných zariadení a služieb starostlivosti o deti je nevyhnutné, aby 

členské štáty mohli dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020; 

4. je presvedčený, že zapojenie mužov do povinností spojených so starostlivosťou o dieťa 

je predpokladom zmeny tradičných stereotypov týkajúcich sa rodových úloh; ďalej sa 

domnieva, že zo spravodlivejšieho rozdeľovania neplatenej práce a vyváženejšieho 

využívania rodičovskej dovolenky súvisiacej so starostlivosťou budú profitovať tak 

ženy ako muži a celá spoločnosť; 

Rovnaká odmena za rovnakú prácu rovnakej hodnoty a mapovanie miezd 

5. trvá na tom, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty 

je zakotvená v Zmluve o EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje odporúčanie Komisie 

týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom 

transparentnosti; 

6. naliehavo žiada členské štáty a podniky, aby zaviedli transparentnosť v odmeňovaní s 

cieľom vytvoriť pre spoločnosti metódy na riešenie otázky rozdielov v odmeňovaní 

mužov a žien, a to aj prostredníctvom auditov odmeňovania a začlenením opatrení 

týkajúcich sa rovnakého odmeňovania do kolektívneho vyjednávania; 

7. zdôrazňuje potrebu uznať a prehodnotiť prácu, v ktorej zvyčajne dominujú ženy, akou 

je práca v sektoroch zdravotníctva, sociálnych vecí a vzdelávania, v porovnaní s 

pracovnými miestami, v ktorých zvyčajne dominujú muži; 

8. vyjadruje presvedčenie, že dosiahnutie rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu 

rovnakej hodnoty si vyžaduje jasný rámec špecifických hodnotiacich nástrojov 

zameraných na prácu, s porovnateľnými ukazovateľmi na posúdenie „hodnoty“ v rámci 

pracovných miest alebo odvetví; vyzýva preto Komisiu, aby takýto rámec vypracovala a 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 V roku 2013 – pozri „Rozdiely v zamestnávaní žien a mužov: výzvy a riešenia“. 
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pomohla členským štátom pri jeho vykonávaní; 

9. pripomína, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie by sa mala hodnota 

práce posudzovať a porovnávať na základe objektívnych kritérií, akými sú napríklad 

požiadavky na vzdelanie, odbornosť a odbornú prípravu, zručnosti, úsilie a 

zodpovednosť, vykonaná práca a povaha zahrnutých úloh; 

Rodové kvóty 

10. domnieva sa, že kvóty vo verejnom sektore môžu byť potrebné v tých prípadoch, keď si 

verejné inštitúcie neplnia svoju úlohu, pokiaľ ide o spravodlivé zastúpenie, a mohli by 

tak zlepšiť demokratickú legitimitu rozhodovacieho procesu inštitúcií;  

11. opakuje svoju výzvu Rade, aby urýchlene prijala smernicu o rodovej rovnováhe medzi 

nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností ako dôležitý prvý krok 

pre rovnaké zastúpenie vo verejnom a súkromnom sektore; 

Plány pre rodovú rovnosť 

12. berie na vedomie, že Komisia podporuje prijímanie plánov pre rodovú rovnosť 

prostredníctvom výskumných a výskum financujúcich organizácií; 

13. konštatuje, že plány pre rodovú rovnosť na úrovni spoločnosti alebo sektora môžu 

obsahovať viacero opatrení v oblasti ľudských zdrojov zameraných na prijímanie, 

odmeňovanie, kariérny postup a odbornú prípravu zamestnancov a rovnováhu medzi 

pracovným a súkromným životom; ďalej konštatuje, že často zahŕňajú konkrétne 

opatrenia, akými sú používanie rodovo neutrálneho jazyka, predchádzanie sexuálnemu 

obťažovaniu, menovanie nedostatočne zastúpeného pohlavia do vedúcich pozícií, práca 

na čiastočný úväzok a zapájanie otcov do starostlivosti o deti, a že pokiaľ ide o povinné 

zavádzanie takýchto opatrení, v členských štátoch existujú rôzne prístupy; 

Kolektívne dohody a sociálni partneri 

14. zdôrazňuje, že zaručenie rovnováhy v tímoch kolektívneho vyjednávania je dôležité na 

zabezpečenie vyrovnaného zastúpenia žien a mužov, a preto zastáva názor, že odborové 

organizácie by mali posilniť postavenie žien v rámci svojej štruktúry sociálneho 

partnerstva, najmä v rozhodovacích pozíciách, a mali by o plánoch pre rodovú rovnosť 

rokovať na podnikovej a sektorovej úrovni; 

15. vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala so sociálnymi partnermi s cieľom posilniť 

ich kľúčovú úlohu pri odhaľovaní neviditeľných rodových predsudkov pri stanovovaní 

platových tabuliek a pri hodnotení pracovných miest bez rodových predsudkov; 

III. Odporúčania na posilnenie ekonomického postavenia žien 

16. zdôrazňuje, že súčasné hospodárske modely a postupy nezohľadňujú rodové rozdiely a 

nie sú schopné reagovať na problematiku ich zmenšovania; v tejto súvislosti sa 

domnieva, že daňové politiky a priority výdavkov počas kríz sa musia prehodnotiť tak, 

aby zohľadňovali ženy ako aktérov v rámci hospodárstva; 

17. požaduje preskúmanie makroekonomického zamerania, v rámci ktorého sa prehodnotia 
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priority verejných výdavkov, a tak ženy, ako aj muži budú môcť využívať investície do 

sociálnej infraštruktúry; 

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

 

Európa je nepochybne jedným zo svetových lídrov, pokiaľ ide o práva žien a rodovú rovnosť. 

Predpokladom dosahovania vynikajúcich výsledkov v oblasti rovnosti a posilnenia postavenia 

žien je rovnaká účasť žien na trhu práce a na rozhodovaní v hospodárskej oblasti.  

Z najnovších štatistík vyplýva, že EÚ ostáva len na polceste k dosiahnutiu rodovej rovnosti. V 

indexe rodovej rovnosti z roku 2015 sa v rámci EÚ neuvádza takmer nijaký pokrok len s 

nevýrazným nárastom.  

 

V mnohých krajinách sú hlavnými prekážkami posilnenia ekonomického postavenia žien 

viaceré sociálne normy alebo diskriminačné zákony. Napriek tomu, že ženy majú v priemere 

vyššiu úroveň vzdelania ako muži, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je stále veľmi 

rozšírený, a to na úrovni 16,1 %, a rozdiel v dôchodkoch žien a mužov je takisto alarmujúci 

na úrovni 40,2 %, aj keď rozdiely medzi členskými štátmi sú značné. Rovnomernejšie 

rozdelenie neplatenej práce v domácnosti je potrebné aj na to, aby ženy mohli byť prítomné 

na trhu práce v rovnakej miere ako muži. Ak sa neplatená práca v domácnosti vykonáva 

simultánne a je rovnomerne rozdelená, a keď sa dosiahnu barcelonské ciele, vytvorí sa lepší 

základ pre vyvážený pracovný a súkromný život, ktorý ženám umožní súťažiť za rovnakých 

podmienok.  

 

Možnosť súťažiť za rovnakých podmienok nie je len ľudským právom a nemala by byť 

hatená žiadnymi prekážkami, pretože všetci, bez ohľadu na to, kto sú alebo aké je ich 

biologické pohlavie, majú rovnaké práva a nemali by byť diskriminovaní. Okrem toho, že ide 

o ľudské právo, prináša rovnoprávnejší trh práce výhody. Ženy pracujú na čiastočný úväzok 

častejšie ako muži, nedobrovoľne, čo spolu s rozdielom v mzdách predstavuje obrovskú stratu 

v daňových príjmoch členských štátov. Podľa Eurofoundu celkové ročné náklady spojené s 

nižšou mierou zamestnanosti žien predstavujú 2,8% HDP EÚ1, zatiaľ čo náklady spojené s ich 

vylúčením zo zamestnania sa odhadujú medzi 1,2 a 2 miliónmi EUR v závislosti od úrovne 

ich vzdelania.  

 

Existujú rôzne nástroje, ktoré sú užitočné pri dosahovaní cieľa posilnenia ekonomického 

postavenia žien. Existencia rozdielov v odmeňovaní predstavuje základný problém rovnakej 

odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty. V záujme dosiahnutia rovnakej mzdy za 

rovnakú prácu je potrebné zaviesť systematické mapovanie, aby sa zabezpečilo, že tak 

verejný, ako aj súkromný sektor budú túto zásadu dodržiavať.  

 

V záujme riešenia nedostatočnej úrovne ekonomického postavenia žien v rámci EÚ je 

nevyhnutné, aby boli tradične ženské pracovné miesta oceňované rovnako ako tie typicky 

mužské. To si vyžiada, aby boli v dotknutých sektoroch, v ktorých prevládajú ženy, 

zamestnanci lepšie odmeňovaní.  

 

Ako už bolo uvedené, zvýšenie účasti žien na trhu práce bude mať výlučne pozitívne účinky. 

Pokiaľ ide o riadiace orgány a verejný sektor, kde sa prijímajú rozhodnutia na vysokej úrovni, 

začlenenie žien prinieslo pozitívne výsledky. Vyzývame Radu, aby urýchlene prijala o 

smernicu o rodovej rovnováhe medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi kótovaných 

spoločností (smernica o ženách vo vrcholových orgánoch). V tejto oblasti sa už dosiahol 

                                                 
1 V roku 2013, pozri „Rozdiely v zamestnanosti žien a mužov: výzvy a riešenia. 
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pokrok, ale je príliš nevýrazný. Najväčší pokrok bol zaznamenaný v krajinách, ktoré prijali 

záväzné právne predpisy o kvótach. Zároveň je dôležité ísť príkladom. EÚ má v súčasnosti v 

rámci svojich inštitúcií veľmi málo žien na vysokých/riadiacich pozíciách, čo je potrené 

zásadne zmeniť.  

 

Plány pre rodovú rovnosť sú nástrojom, ktorým sa rieši nerovnosť v zamestnaní mnohými 

spôsobmi, ako riešením otázky náboru, odmeňovania, kariérneho postupu, odbornej prípravy 

a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Okrem toho plán pre rodovú rovnosť 

môže slúžiť ako prevencia sexuálneho obťažovania. V 32 % prípadov sexuálneho 

obťažovania v EÚ sú obeťami ženy na pracovisku, v dôsledku čoho veľký počet žien mení 

svoje správanie tak, že sa vyhýba situáciám, keď sú s kolegom alebo nadriadeným osamote. 

Musíme zaviesť nulovú toleranciu obťažovania a všetci vrátane žien sa musia cítiť v ich 

pracovnom prostredí bezpečne.  

 

Sme len tri roky od roku 2020, máme veľmi ambiciózne ciele, ktoré sme si sami stanovili a 

ktoré musíme dosiahnuť. Pri posilňovaní postavenia žien a ich účasti na trhu práce si 

nemôžeme pripustiť zlyhanie a musíme pokračovať v dosahovaní týchto cieľov. Musíme 

preukázať vodcovstvo a rázny postoj, že nebudeme tolerovať nerovnosti a od verejného i 

súkromného sektora očakávame, že prevezmú zodpovednosť za nerovnosť, ktorá sa znásobuje 

prostredníctvom problémov uvedených v tejto správe. 

 


