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Otázka na ústne zodpovedanie  O-000034/2019
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Vec: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu je zakotvená v článku 157 ZFEÚ. Ženy v EÚ však stále 
zarábajú menej ako muži. Čelíme celkovému rozdielu v odmeňovaní žien a mužov v EÚ vo výške 16 
% s obrovskými rozdielmi medzi členskými štátmi. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je rozdiel 
medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom mužov a žien vyjadrený ako percentuálny podiel 
priemerného hrubého hodinového zárobku mužov. Približne dve tretiny rozdielov v odmeňovaní 
mužov a žien nemožno vysvetliť rodovými rozdielmi v oblasti vzdelávania, pracovnej voľby, 
pracovného času a iných pozorovateľných vlastností, ktoré odhaľujú jasný diskriminačný faktor, 
pričom diskriminácia na základe pohlavia sa spája s diskrimináciou na základe rasy, postavenia 
migranta, náboženského vyznania, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.

Dôvody rozdielov v odmeňovaní mužov a žien sú viaceré: rodovo segregované trhy práce a odvetvia, 
rodové stereotypy, nedostatok možností vyváženia pracovného a súkromného života a očakávania, 
že ženy budú primárnymi opatrovateľmi, ktoré mnohé vedú k prerušeniu kariéry alebo k prechodu na 
prácu na čiastočný úväzok. Situácia sa zhoršuje v čase odchodu do dôchodku, keďže priemerný 
dôchodok žien je približne o 40 % nižší ako priemerný dôchodok mužov.

Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov je nielen v súlade so ZFEÚ, ale prispieva aj k 
všeobecnému cieľu, ktorým je dosiahnutie rodovej rovnosti v EÚ a dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja v rámci programu OSN do roku 2030. Riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov je takisto v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Iniciatívy ako odporúčanie 
Komisie z roku 2014 o transparentnosti odmeňovania mali malý vplyv v dôsledku chýbajúcich 
záväzných opatrení.

Ako plánuje Komisia odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v rámci ďalšej stratégie pre 
rodovú rovnosť? Aké opatrenia sa zahrnú do stratégie na zvýšenie transparentnosti odmeňovania, 
zabezpečenie spravodlivejšej odmeny za prácu v sektoroch, v ktorých prevládajú ženy, na boj proti 
neistému zamestnaniu žien a na rovnaké zohľadnenie práce vykonávanej mužmi a práce 
vykonávanej ženami? Budú zahŕňať nástroje poskytujúce objektívne kritériá pre rodovo neutrálne 
posudzovanie a porovnanie hodnoty práce? Ako plánuje Komisia zlepšiť uplatňovanie zásady 
rovnakej odmeny? Reviduje smernicu 2006/54/ES?

Predseda Komisie sa vo svojich „Politických usmerneniach pre budúcu Komisiu 2019 – 2024“ 
zaviazal odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Bude tento prísľub zahrnutý do legislatívnych 
a záväzných aktov? Dezignovaná komisárka Helena Dalli sa zaviazala predložiť počas prvých 100 dní 
fungovanie tejto Komisie plán na zavedenie záväzných opatrení na zabezpečenie transparentnosti 
odmeňovania. Môže Komisia potvrdiť záväzný charakter týchto opatrení a to, že budú týkať aj 
harmonizácie súčasných systémov mzdovej transparentnosti v členských štátoch?
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