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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 chudoba rodičov často vedie k chudobe detí a má vážny vplyv na neskorší život 
detí,

B. keďže rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v EÚ dosahuje takmer 18 % a zásada 
rovnakého odmeňovania mužov a žien je jednou zo základných zásad stanovených 
v európskych zmluvách,

C. keďže extrémna chudoba, obchodovanie s ľuďmi, najímanie na účel prostitúcie a všetky 
ostatné typy zneužívania spolu úzko súvisia,

1. víta stratégiu Komisie pre rovnosť žien a mužov (2010 – 2015);
2. vyzýva Komisiu a Radu, aby náležitým spôsobom zohľadnili požiadavky Európskeho 

parlamentu vznesené v uzneseniach z 15. novembra 2007 o zhodnotení sociálnej 
situácie1, z 9. októbra 2008 o podpore sociálneho začleňovania a boji proti chudobe, 
najmä chudobe detí, v Európskej únii2, zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí 
vylúčených z trhu práce3 a z 19. októbra 2010 o úlohe minimálneho príjmu v boji proti 
chudobe a o podporovaní participatívnej spoločnosti v Európe pri navrhovaní politík 
a opatrení pre ďalšiu fázu OMK pre sociálnu ochranu a sociálne začleňovanie, stratégie 
sociálneho začleňovania a hlavnej iniciatívy Európa 2020 na boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu, a to s účasťou všetkých zainteresovaných strán v participačnom 
procese;

3. vyzýva členské štáty, aby zahrnuli koncepciu rodovej rovnosti do všetkých politík 
a osobitných opatrení týkajúcich sa zamestnanosti, aby sa zlepšil prístupu k zamestnaniu, 
zabránilo nadmernému zastúpeniu žien v neistých zamestnaniach, zvýšila ich účasť 
v udržateľnom zamestnaní, podporil postup žien v sektore zamestnanosti a aby sa znížilo 
rozdelenie trhu práce na základe rodového hľadiska riešením priamych a nepriamych 
príčin;

4. pripomína , že existuje veľký rozdiel medzi obyvateľmi vo vidieckych a mestských 
oblastiach, čo sa týka dostupnosti vzdelávania, zamestnania a kvality práce; pripisuje 
veľký význam právu všetkých týchto obyvateľov, najmä najmladších a najzraniteľnejších 
skupín, na získanie riadneho vzdelania vrátane odbornej prípravy a univerzitného 
vzdelania, a preto vyzýva členské štáty a Komisiu, aby tieto skupiny podporili pomocou 
efektívneho systému aktívnych politík a vhodných vzdelávacích opatrení s cieľom 
umožniť im rýchle prispôsobenie sa požiadavkám trhu práce;

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby uplatňovali trvalo udržateľné politiky, ktoré umožnia 
všetkým vrátane najslabších a najmenej zvýhodnených skupín získať prístup k trhu práce 
a dosiahnuť lepšiu rovnováhu pracovného, súkromného a rodinného života, a aby zároveň 
zabezpečili plnú podporu rovnosti príležitostí a všetkých služieb potrebných na jej 
dosiahnutie, a to pomocou podporných opatrení, ako je pružný pracovný čas a finančne 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0541.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0467.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0371.
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dostupná a prístupná starostlivosť o deti;
6. upozorňuje, že v niektorých členských štátoch v dôsledku hospodárskej krízy naďalej 

rastie nezamestnanosť a sociálne ťažkosti, ktoré rôznym spôsobom postihujú mladých a 
starých ľudí, mužov a ženy aj ich rodiny, a preto vyzýva Európsku úniu a členské štáty, 
aby posilnili svoj záväzok a prijali osobitné opatrenia s cieľom odstrániť chudobu 
a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, keďže chudoba a sociálne vylúčenie predstavujú 
porušovanie ľudských práv a týkajú sa minimálne jedného zo šiestich európskych 
občanov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby osobitnú pozornosť venovali 
najzraniteľnejším skupinám (domácnosti s jedným rodičom, rodiny s tromi alebo viac 
deťmi, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny, najmä Rómovia, ľudia žijúci 
v najviac znevýhodnených mikroregiónoch, ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou 
a mladí ľudia bez pracovnej praxe); domnieva sa, že pre dôstojný život je potrebný 
prístup k vzdelávaniu a pracovnému trhu a začleňovanie sa do spoločnosti; vyzýva 
Európsku úniu a členské štáty, aby sa postarali o prijatie opatrení na odstránenie chudoby 
detí a aby zabezpečili, že všetky deti budú mať v živote rovnaké príležitosti;

7. keďže nezamestnanosť je prvotnou príčinou chudoby, nerovnosti a sociálneho vylúčenia 
v prípade žien, žiada udržanie a vytváranie zamestnanosti cielenými prostriedkami (napr. 
poskytovaním pracovných miest na čiastočný úväzok alebo pracovných miest s pružným 
pracovným časom pre ženy, ktoré vychovávajú deti) a okrem opatrení týkajúcich sa 
zamestnania navrhuje, aby sa vykonávali cielené politiky na posilnenie systému sociálnej 
ochrany (napr. vytváranie zariadení starostlivosti o deti s cieľom pomôcť ženám vrátiť sa 
na trh práce);

8. zdôrazňuje, že tretina rodín s jedným rodičom v Európe žije v chudobe;
9. naznačuje, že chudoba žien nie je len výsledok nedávnej hospodárskej krízy, ale aj 

následok rozličných faktorov vrátane stereotypov, existujúcich platových rozdielov medzi 
mužmi a ženami, bariér spôsobených nedostatočným zosúladením rodinného 
a pracovného života, vyššej priemernej dĺžky života žien a – vo všeobecnosti –
rozličných druhov diskriminácie na základe pohlavia, ktorej obeťami sú prevažne ženy;

10. zdôrazňuje, že v prípade straty zamestnania je riziko, že osoba nebude opäť prijatá do 
práce, vyššie u žien a že v prípade náboru je zároveň pravdepodobnejšie, že ženy budú 
znevýhodnené, keďže u žien je vyšší podiel neistých zmlúv či nedobrovoľnej práce na 
čiastočný úväzok, alebo existujú rozdiely v odmeňovaní, ktoré naďalej znevýhodňujú 
ženy;

11. zdôrazňuje, že nedostatočný prístup k službám starostlivosti o závislé osoby, ktorý súvisí 
s neprimeranými systémami dovolenky a nedostatkom možností na pružné prispôsobenie 
práce oboch rodičov, často bráni ženám v účasti na trhu práce alebo v práci na plný 
úväzok;

12. zdôrazňuje, že by sa nemalo zvýšiť financovanie Európskeho sociálneho fondu;

13. vyzýva Komisiu, aby posilnila európsku stratégiu pre sociálne začleňovanie a sociálnu 
ochranu v súlade s iniciatívou Európska platforma na boj proti chudobe a zintenzívnila 
najmä úsilie o zlepšenie situácie osamelých rodičov, aby mohli žiť dôstojne;

14. zdôrazňuje potrebu znížiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, ktoré pri rovnakých 
schopnostiach a v rovnakom zamestnaní spôsobujú zaostávanie žien v oblasti príjmov 
a zvýšenú mieru chudoby žien na dôchodku alebo vdov;
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15. domnieva sa, že staršie ženy môžu byť obeťami priamej či nepriamej diskriminácie na 
trhu práce, a dokonca viacnásobnej diskriminácie, a že tento problém by sa mal riešiť; 
zdôrazňuje, že zamestnanie sa musí považovať za najlepší prostriedok boja proti chudobe 
žien; žiada uľahčiť účasť žien každého veku na programoch celoživotného vzdelávania; 
zdôrazňuje, že zosúladenie rodinného a pracovného života a neustále vzdelávanie si 
vyžadujú osobitnú pozornosť a podporu;

16. vyzýva Komisiu a Radu, aby urýchlene vypracovali a uplatňovali stratégiu na zníženie 
detskej chudoby na polovicu do roku 2012 a aby vo všeobecnosti zastavili špirálu 
chudoby, keďže existuje vysoké riziko prenesenia pretrvávajúcej chudoby z rodičov na 
ich deti, čo môže vyústiť do značného znevýhodnenia, pokiaľ ide o šance detí na lepší 
život; zdôrazňuje preto, že je potrebné začleniť práva jednotlivých detí do všetkých 
politík a opatrení EÚ s cieľom sledovať a vyhodnocovať kroky prijaté v záujme 
ukončenia chudoby detí, identifikovať a rozvíjať prioritné činnosti, zlepšiť zber údajov a 
naďalej pracovať na vytváraní spoločných ukazovateľov na úrovni EÚ; domnieva sa, že 
v tejto súvislosti je nevyhnutné uľahčiť vstup a návrat osamelých rodičov na trh práce, 
ako aj sociálne opatrenia v prípade rodín s jedným rodičom v súvislosti s problémami, 
ktorým čelia, pričom je tiež potrebné zabezpečiť konkrétnu podporu pre veľké rodiny; 
domnieva sa, že deťom z domácností, v ktorých nikto nepracuje a v ktorých vládne 
chudoba, sa musí venovať mimoriadna pozornosť a podpora, aby sa do budúcna zabránilo 
chudobe;

17. upozorňuje, že medzinárodné štúdie poukazujú na nadmerné zastúpenie žien v radoch 
chudobných pracujúcich na základe rodovej nerovnosti (segregácia zamestnaní, platová 
diskriminácia atď.), že tieto platové rozdiely sa ešte zhoršujú tradičnými 
opatrovateľskými povinnosťami žien a že tieto  dva faktory spôsobujú závažné finančné 
znevýhodnenie žien v starobe (rozdiel v dôchodkoch a úsporách);

18. vyzýva členské štáty, aby uskutočnili hodnotenia vplyvu hospodárskej recesie 
a preskúmali meniaci sa charakter podmienok zamestnávania a ich vplyv na zraniteľné 
skupiny, chudobu a sociálne vylúčenie;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby identifikovali, prijali a sledovali špecifické rodové 
ukazovatele v oblasti odstraňovania chudoby a podpory sociálneho začleňovania;

20. žiada príslušné vnútroštátne orgány, aby v záujme odstránenia štrukturálnych prekážok, 
ktoré bránia plnohodnotnej účasti migrantov na trhu práce, preskúmali svoje 
prisťahovalecké politiky, aby zhromažďovali údaje o pokroku v súvislosti 
s diskrimináciou zraniteľných skupín a aby posúdili vplyv zníženia výdavkov súvisiacich 
s prístupom k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a sociálnej ochrane;

21. berie na vedomie rozhodnutie Rady zo 17. júna 2010 ponechať na členské štáty, aby v 
spolupráci s regiónmi stanovili svoje vnútroštátne ciele na zníženie počtu ľudí, ktorým 
hrozí chudoba a vylúčenie na základe jedného alebo viacerých z troch ukazovateľov 
odsúhlasených Radou; domnieva sa, že členské štáty výhradným používaním ukazovateľa 
„domácnosť nezamestnaných osôb“ môžu systematicky zanedbávať problémy ako 
chudoba zamestnaných, energetická chudoba, chudoba osamelých rodičov, chudoba detí 
a sociálne vylúčenie; naliehavo vyzýva členské štáty, aby možnosť vybrať si svoje 
ukazovatele nezneužívali na dosiahnutie menej ambicióznych cieľov zameraných proti 
chudobe; upozorňuje na problémy, ktorým čelia milióny európskych dôchodcov, ktorých 
dôchodky nie sú dostatočne vysoké na to, aby im postačovali a aby uspokojili určité 
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potreby spojené s vekom, najmä v dôsledku vysokých cien liekov a lekárskej 
starostlivosti; zdôrazňuje, že školské a univerzitné vzdelávanie najzraniteľnejších skupín 
musí byť prvoradým cieľom, na základe ktorého musí každý členský štát stanoviť svoje 
ciele;

22. pripomína, že Komisia vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu s cieľom opäť potvrdiť a posilniť politický záväzok Európskej únie 
a urobiť rozhodujúci krok v boji proti chudobe a s cieľom uznať základné práva ľudí 
žijúcich v chudobe a v podmienkach sociálneho vylúčenia a zabezpečiť im dôstojný život 
a plnú účasť na živote spoločnosti;

23. pripomína, že Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 nemal byť 
len mediálnou kampaňou, ale aj iniciatívou, ktorá by poskytla ďalší podnet pre 
viacdimenzionálne politiky proti chudobe a pokročilejšie ukazovatele chudoby; žiada 
preto Komisiu, aby poskytla kritický prehľad o nových opatreniach, ktoré v tejto 
súvislosti podnikli členské štáty na prekonanie chudoby a sociálneho vylúčenia;

24. upozorňuje, že podľa ukazovateľa ohrozenia chudobou stanoveného Eurostatom bolo 
v Európskej únii v roku 2008 takmer 85 miliónov osôb ohrozených chudobou, a že na 
základe ukazovateľa materiálnej deprivácie sa odhaduje, že tento údaj by mohol stúpnuť 
na 120 miliónov; domnieva sa, že na základe rozhodnutia Rady o ukazovateľoch chudoby 
môže dôjsť k nejednoznačnostiam, pokiaľ ide o celkový cieľ zníženia miery chudoby –
zbaviť chudoby a vylúčenia 20 miliónov osôb do roku 2020 (zníženie o 23,5 % podľa 
ukazovateľa ohrozenia chudobou stanoveného Eurostatom, ale iba o 16,7 % podľa 
ukazovateľa materiálnej deprivácie);

25. opätovne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili príslušné nástroje a zlepšili 
legislatívny rámec potrebný na prekonanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien;

26. upozorňuje, že sociálna ochrana, politiky pracovného trhu a sociálna politika významne 
prispievajú k zmierneniu hĺbky a dĺžky trvania recesie stabilizovaním pracovných trhov a 
spotreby a že systém sociálnej ochrany je stabilizačným faktorom tak na príjmovej strane, 
ako aj na strane výdavkov;

27. považuje aktívnu politiku zamestnanosti (napr. ďalšie vzdelávanie na pracovisku, 
odborné vzdelávanie a odborná príprava) za veľmi dôležitú pri predchádzaní chudobe a 
za proces, v ktorom zohrávajú kľúčovú úlohu sociálni partneri; okrem toho sa domnieva, 
že proaktívna politika zamestnanosti (napr. pracovná prax pre mladých, chránené dielne 
a pracoviská) má takisto zásadný význam pre zabezpečenie rovnováhy pracovného trhu, 
zlepšenie prístupu na tento trh a udržanie zamestnanosti znevýhodnených skupín;

28. navrhuje, že na európskej aj na národnej úrovni je potrebné pokračovať v plnení pevného 
záväzku o ďalšom pokroku smerujúcemu k rodovej rovnosti, a to prostredníctvom 
stratégií, ktorými sa podporujú usmernenia Európskej komisie týkajúce sa rovnocenného 
postavenia žien a mužov, v rámci Európskeho paktu pre rodovú rovnosť prijatého Radou 
Európy a v rámci opatrení v oblasti rodovej rovnosti prijatých európskymi sociálnymi 
partnermi;

29. zdôrazňuje nevyhnutnosť vytvorenia transparentného právneho rámca pre netypické 
formy zamestnávania, a to s cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky 
a dôstojné mzdy, keďže hybnou silou v boji proti chudobe je možnosť získať 
zamestnanie;
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30. vyzýva členské štáty, aby v prípadoch, kde je to nutné, opätovne preskúmali systémy 
sociálneho zabezpečenia s cieľom zabrániť vzniku značných rozdielov v úrovni 
dôchodkov mužov a žien a aby zvážili možnosť zavedenia nápravných prvkov, ktoré 
zohľadnia rozdiely v platbách príspevkov vyplývajúce z neistého zamestnania 
alebo materských povinností;

31. zdôrazňuje dôležitosť individuálneho práva na sociálne zabezpečenie a dôchodok 
v záujme zaistenia ekonomickej nezávislosti žien a mužov;

32. upozorňuje, že keďže by sa rovnocenná a plnohodnotná účasť na hospodárskom, 
politickom a sociálnom živote mala považovať za individuálne právo, aktívne politiky 
sociálneho začleňovania by mali používať holistický prístup na odstránenie chudoby 
a sociálneho vylúčenia, predovšetkým zabezpečením plného prístupu ku kvalitným 
sociálnym službám a službám všeobecného (hospodárskeho) záujmu pre všetkých;

33. zdôrazňuje, že rodová rovnosť je jednou zo základných podmienok pre udržateľný rast, 
zamestnanosť, konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť;

34. poukazuje na to, že podľa osobitného prieskumu Eurobarometra Rovnosť žien a mužov 
v EÚ v roku 2009 sa v Európe všeobecne uznáva potreba zníženia platových rozdielov 
medzi mužmi a ženami;

35. zdôrazňuje, že v rámci boja proti chudobe a zlepšovania možností žien získať dôstojné 
zamestnanie je potrebné prijať na európskej a vnútroštátnej úrovni opatrenia zamerané na 
zosúladenie pracovného a osobného života; vyzýva preto členské štáty, aby posilnili 
štruktúru zariadení verejnej starostlivosti o deti a motivovali podniky na vytvorenie 
podobných štruktúr v rámci podnikov;

36. vyzýva členské štáty, aby zlepšili zosúladenie pracovného a rodinného života 
konkrétnymi opatreniami, ako napríklad zlepšením transparentnosti postupu 
odmeňovania a výberových konaní a poplatkov za poistenie, umožnením pružného 
pracovného času a udržiavaním nákladov spojených s rodičovstvom v rovnováhe;

37. zdôrazňuje, že v rámci boja proti chudobe, chudobe detí a sociálnemu vylúčeniu je 
nevyhnutné vypracovať na vnútroštátnej úrovni integračné a vzdelávacie politiky, 
prostredníctvom ktorých sa vytvoria priaznivé podmienky pre zamestnanosť a odbornú 
prípravu, ako aj osobitné daňové úpravy vzťahujúce sa na rodiny s jedným rodičom;

38. zdôrazňuje, že na vnútroštátnej a európskej úrovni je potrebné prijať opatrenia zamerané 
na boj proti diskriminácii, pokiaľ ide o možnosti uplatnenia na pracovnom trhu a platové 
podmienky;

39. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preverila prekážky pri sociálnej participácii, ako napr. 
energetickú chudobu, finančné vylúčenie a prekážky v prístupe k informačným 
a komunikačným technológiám (IKT);

40. zdôrazňuje, že v záujme účinného boja proti chudobe je dôležité koordinovať politiky 
zamerané na boj proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu na všetkých úrovniach 
verejnej správy;

41. pripomína, že boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sa musí vykonávať tak v rámci 
Európskej únie, ako aj navonok, s cieľom splniť záväzok Európskej únie a členských 
štátov týkajúci sa dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia OSN do roku 2015;

42. pripomína členským štátom, že zabezpečenie primeranej starostlivosti o deti tvorí 



PE448.823v02-00 8/9 AD\838377SK.doc

SK

podstatnú časť rodovej rovnosti na pracovnom trhu; pripomína preto členským štátom, že 
je dôležité dosiahnuť barcelonské ciele zamerané na starostlivosť o deti, a tak podnietiť 
ženy k účasti na pracovnom trhu a podporiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom;

43. vyzýva členské štáty, aby zjednodušili prístup k programom vzdelávania a odbornej 
prípravy pre prisťahovalcov a príslušníkov etnických menšín, čo uľahčí ich účasť na 
pracovnom trhu.
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