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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže na neistých pracovných miestach pracujú najmä ženy a napriek existujúcemu 
legislatívnemu rámcu sa ženy v EÚ aj naďalej stretávajú s veľkými rozdielmi, pokiaľ ide 
o pracovné príležitosti, kvalitu práce, príjmy a rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu 
a za prácu rovnakej hodnoty,

B. keďže nadmerné zastúpenie žien na neistých pracovných miestach je kľúčovým 
faktorom, ktorý prispieva k rodovým rozdielom v odmeňovaní, ktoré sú stále veľmi 
veľké; keďže zlepšením kvality pracovných miest pre ženy sa tak zmenšia rozdiely 
v odmeňovaní mužov a žien,

C. keďže EÚ je naďalej zaviazaná k presadzovaniu rodovej rovnosti a keďže v rámci 
politiky zamestnanosti je potrebné aktívne podporovať rovnaké príležitosti pre mužov 
a ženy,

D. keďže existuje riziko, že za určitých okolností sú ženy vystavené nedôstojným 
pracovným podmienkam, a keďže si preto v tomto ohľade zasluhujú osobitnú pozornosť, 
najmä pokiaľ ide o tehotné ženy a dojčiace matky, 

E. keďže globalizácia a súčasná celková hospodárska situácia, ako aj technický pokrok 
menia pracovnoprávne vzťahy a náplň činnosti pracovníkov,

F. keďže v prípade žien, ktoré pracujú na neistých pracovných miestach, je 
pravdepodobnejšie, že nepoznajú svoje práva a sú vystavené väčšiemu riziku vylúčenia 
z právnej ochrany a/alebo neoprávneného prepustenia zo zamestnania,

G. keďže právo všetkých pracovníkov, a to aj žien na neistých pracovných miestach, na 
odborné vzdelávanie a prípravu je veľmi dôležité,

H. keďže rastúci počet žien na neistých pracovných miestach zvyšuje riziko chudoby žien,

1. vyzýva členské štáty, aby účinnejšie presadzovali ustanovenia smernice 2006/54/ES;

2. žiada, aby sa na stretnutí Európskej rady dosiahla dohoda o jasných usmerneniach 
a konkrétnych opatreniach na zachovanie pracovných miest a tvorbu nových pracovných 
príležitostí v rámci stratégie EÚ 2020;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naplánovali a vykonávali opatrenia umožňujúce 
uspokojivé vzdelanie, odbornú prípravu a štúdium pre dievčatá a mladé ženy, pričom 
treba osobitne podporiť najmä dievčatá a mladé ženy pochádzajúce z prisťahovaleckých 
rodín; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné, aby ženy, ktoré prestali pracovať z dôvodu 
narodenia dieťaťa, aktívne pokračovali vo svojej pracovnej kariére;
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4. vyzýva Komisiu, aby sa prostredníctvom novej stratégie zamestnanosti usilovala 
o začlenenie žien pracujúcich na neistých pracovných miestach, nezávisle od ich 
pracovného postavenia, do systémov sociálneho zabezpečenia a pracovnoprávnej 
ochrany; poukazuje na to, že je veľmi dôležité, aby sa ženám na neistých pracovných 
miestach a ich rodinám poskytlo materiálne zabezpečenie v prípade nezamestnanosti 
a materstva; vyzýva vlády členských štátov, aby rozšírili rozsah a obdobie poskytovania 
dávok s cieľom poskytnúť primeranú sieť sociálneho zabezpečenia;

5. vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala členské štáty pri plánovaní kampane 
za postupnú transformáciu neistých pracovných miest na bežné pracovné miesta; vyzýva 
Európsku komisiu, aby schválila program zameraný na vzdelávanie pracovníkov 
o účinkoch a vplyvoch neistej práce, a to aj na bezpečnosť pri práci a zdravie;

6. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie dvojitého 
pracovného zaťaženia žien, ktoré je jedným z dôvodov nadmerného zastúpenia žien 
na neistých pracovných miestach; žiada zlepšenie rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom v rámci bežného zamestnania na účely zníženia počtu neistých 
pracovných miest;

7. vyzýva členské štáty, aby vytvorili siete starostlivosti o deti a opatery, aby plnili 
barcelonské ciele v oblasti starostlivosti o deti s cieľom poskytnúť alternatívu 
v prípadoch, keď nedostatok sietí starostlivosti o deti a ich opatery bráni v práci na plný 
úväzok, a aby umožnili ženám pracovať na plný úväzok a posilnili ich účasť 
na pracovnom trhu, ako aj ich hospodársku nezávislosť; vyzýva členské štáty, aby zdolali 
prekážky, ktoré bránia ženám pracovať toľko hodín, koľko chcú, či už v práci 
na čiastočný úväzok alebo v práci na plný úväzok; zdôrazňuje potrebu životného minima 
a prístupu k celkovým dávkam sociálneho zabezpečenia, či už ženy pracujú na plný alebo 
čiastočný úväzok; zdôrazňuje nebezpečenstvo najnovšieho vývoja poukazujúce na to, 
že práca na čiastočný úväzok spôsobuje v niektorých odvetviach chudobu, najmä 
v prípade žien s malými deťmi;

8. žiada od členských štátov zabezpečenie toho, aby sa dôchodkové systémy vzťahovali aj 
na pracovníkov na čiastočný úväzok;

9. vyzýva členské štáty, aby dôchodkové, daňové, sociálne a rodinné právo a právo 
sociálneho zabezpečenia zamerali tak, aby ženy a muži mohli viesť samostatný život 
v manželstve, ako aj mimo neho;

10. domnieva sa, že udržateľnosť dôchodkových systémov, úverové nástroje určené 
pre projekty svojpomoci, ako aj tvorba pracovných miest a tvorba alternatívnych 
systémov príjmu môžu zlepšiť podmienky žien na neistých pracovných miestach;

11. opäť vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby posilnili nástroje a zlepšili právny 
rámec s cieľom vyrovnať rozdiely v odmeňovaní mužov a žien;

12. zasadzuje sa o to, aby sa bežné pracovné miesta v budúcnosti vytvárali podľa zásad 
kvalitnej práce a nestávali sa z nich neisté pracovné miesta; žiada, aby boli pracovné trhy 
lepšie regulované prostredníctvom prísnych kontrol práce s cieľom znížiť počet neistých 
pracovných miest;
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13. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby vypracovali stratégie v oblasti neistej práce 
s cieľom zdôrazniť dôstojné a ekologické pracovné miesta a začleniť rodovú rovnováhu;

14. nalieha, aby členské štáty zaviedli jasné opatrenia na zmenšenie rodových rozdielov v 
odmeňovaní o 10 % do roku 2020 v každom členskom štáte s cieľom znížiť priemerný 
rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v EÚ vrátane rozdielov v dôchodkoch vzhľadom na 
to, že je to nevyhnutné na zlepšenie životných podmienok, na boj proti chudobe 
a zvýšenie hospodárskeho rastu;

15. vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby uľahčili možnosť zapájať 
sa do odborovej činnosti a do činnosti zamestnaneckých rád a uplatňovať právo účasti 
na spolurozhodovaní pre všetky kategórie zamestnancov bez ohľadu na charakter ich 
pracovnej zmluvy, aby uľahčili prístup k informáciám o právach zamestnancov 
a eliminovali obmedzovanie účasti na odborovej činnosti; vyzýva sociálnych partnerov, 
aby zvýšili účasť žien vo svojich orgánoch na všetkých úrovniach; okrem toho vyzýva 
členské štáty, aby poskytovali nízkoprahové poradenské služby pre ženy, ktoré nemôže 
podporiť zamestnanecká rada, napríklad v prípade žien pracujúcich v domácnostiach;

16. v súlade s výsledkami dosiahnutými v praxi vyzýva Komisiu, aby členským štátom 
poskytla usmernenia pre osvedčené postupy v boji proti priamej a nepriamej 
diskriminácii, pri presadzovaní rodovej rovnosti a znižovaní počtu neistých pracovných 
miest pre ženy;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali právne predpisy upravujúce sociálne a právne 
postavenie sezónnych pracovníkov a aby im poskytli sociálne zabezpečenie; v tejto 
súvislosti upozorňuje, že pod pojmom sezónni pracovníci rozumie pracovníkov, ktorí 
uzatvorili formálnu alebo neformálnu pracovnú zmluvu, ktorej čas uzavretia a trvanie 
ovplyvňujú sezónne faktory, akými sú ročného obdobia, štátne sviatky a dni pracovného 
pokoja a/alebo poľnohospodárske žatvy.
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