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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:

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ vhodne nereagovala na 
uznesenie Parlamentu z 18. novembra 2008, ani na jeho uznesenie z 10. februára 2010,
a že nezačala pracovať na legislatívnej iniciatíve a nevyužila Európsky rok rovnakých 
príležitostí pre všetkých (2007) vo väčšom rozsahu na účinné riešenie otázky nerovnakého 
odmeňovania mužov a žien, keďže odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov 
je aj naďalej politickou prioritou spoločnou pre všetky členské štáty a ostatné kľúčové 
subjekty na európskej úrovni, ako sa uvádza v záveroch Rady o Európskom pakte pre 
rodovú rovnosť (2011 – 2020);

2. zdôrazňuje, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú spôsobené predovšetkým 
stereotypmi, a že na ženy sa často nazerá len z hľadiska tradičného rozdelenia úloh;
vyzýva preto členské štáty, aby podporovali rovnaké odmeňovanie organizovaním 
sociálnych iniciatív nielen na vnútroštátnej, ale aj na miestnej úrovni;

3. vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že za posledné desaťročie sa pokrok dosahoval len 
pomaly a rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú v posledných rokoch stále na vysokej 
úrovni, pričom i napriek právne záväznej zásade rovnakej odmeny za prácu rovnakej 
hodnoty dostali ženy v roku 2009 v krajinách EÚ 27 za rovnaký pracovný výkon
v priemere o 17,5 % nižšiu hodinovú mzdu ako muži (v súkromnom sektore až o 30 % 
nižší plat pri rovnakom výkone a rovnakej kvalifikácii); vyjadruje obavy, pokiaľ ide
o veľmi veľký rozdiel v odmeňovaní vysokokvalifikovaných žien a mužov v niektorých 
členských štátoch; zdôrazňuje, že ženy patria k skupinám spoločnosti, ktoré sú najviac 
zasiahnuté neistým zamestnaním a sociálnymi dôsledkami krízy; upozorňuje na to, že 
podľa správy Medzinárodnej organizácie práce s názvom Globálne trendy zamestnanosti 
2012: predchádzanie hlbšej kríze pracovných miest sa v neistých pracovných 
podmienkach nachádza viac žien ako mužov (50,5 % v porovnaní s 48,2 %);

4. domnieva sa, že ochrana žien prostredníctvom zmluvných ustanovení o flexiistote zlepší 
sociálnu súdržnosť na trhu práce, a to najmä pre ženy, ktoré sa stávajú matkami alebo 
môžu mať povinnosti súvisiace so starostlivosťou o starších ľudí; konštatuje, že 
rozvrhnutie pracovného času žien by malo byť dostatočne flexibilné, aby zodpovedalo ich 
potrebám a umožňovalo dosiahnutie rovnováhy medzi ich pracovným a súkromným 
životom;

5. žiada členské štáty, aby uznali skutočnú pridanú hodnotu žien na ich pracoviskách
a vytvárali primerané podmienky na zlepšenie ich zamestnateľnosti a zvýšenie ich účasti 
na trhu práce prostredníctvom zabezpečenia dostupných opatrovateľských služieb
a služieb starostlivosti o deti, systémov rodičovských dovoleniek a flexibilných 
pracovných podmienok, najmä keď sa ženy vracajú na trh práce po dlhých obdobiach 
nečinnosti z dôvodu plnenia povinností spojených s narodením dieťaťa alebo s inými 
rodinnými záležitosťami;
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6. žiada Komisiu, aby podnietila ďalší výskum stratégií flexiistoty s cieľom posúdiť ich 
vplyv na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a aby určila, ako je možné bojovať 
pomocou týchto stratégií proti rodovej diskriminácii;

7. víta závery Rady zo 6. decembra 2010, v ktorých sa členské štáty vyzývajú na prijatie 
rozsiahlych opatrení na prekonanie príčin tohto nerovnakého odmeňovania;

8. zdôrazňuje, že rozdiely v odmeňovaní sa zväčšujú v neprospech žien úmerne k rastúcemu 
významu pracovnej pozície a rastúcej úrovni získaných kvalifikácií;

9. upozorňuje, že v niektorých krajinách sa rozdiely v odmeňovaní zvyšujú v neprospech 
žien počas ich najťažších období, t. j. keď sú v reprodukčnom veku a keď sa blížia
k dôchodkovému veku;

10. zdôrazňuje, že príčiny rozdielov v odmeňovaní žien a mužov sú naďalej početné
a komplexné; domnieva sa, že táto nerovnosť vo veľkej miere negatívne ovplyvňuje život 
mnohých žien, najmä žien v dôchodkovom veku, keďže nižšie platy môžu viesť k nižším 
starobným dôchodkom a môžu vysvetľovať skutočnosť, prečo sú ženy v starobe 
zasiahnuté chudobou častejšie ako muži – 22 % žien v porovnaní so 16 % mužov;
zdôrazňuje, že v mnohých prípadoch je dôvodom, prečo ženy na dôchodku žijú
v chudobe, to, že vykonávali úlohy súvisiace s poskytovaním starostlivosti, pretože je 
bežnejšie, aby ženy pracovali na dočasný alebo čiastočný pracovný úväzok v záujme 
prepojenia práce s rodinnými povinnosťami; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
pokračovali v úsilí o odstránenie týchto nerovností a aby zabezpečili rovnaký prístup
k mužom a ženám v súvislosti so starobnými dôchodkami;

11. zastáva názor, že pracovníčky vykonávajúce prácu s podobnými zručnosťami, úsilím
a zodpovednosťou ako muži, by mali mať v akomkoľvek veku rovnaké príležitosti na 
odbornú prípravu, napredovanie, rekvalifikáciu a preškolenie, pričom aj nároky na 
dôchodok a dávky v nezamestnanosti by mali byť rovnaké, ako sú nároky a dávky 
uplatňované v prípade mužov;

12. je presvedčený, že zníženie mzdových rozdielov medzi ženami a mužmi by malo 
pozitívny vplyv na podporu rodičovstva a spomalenie demografických trendov, ktorých 
tempo narastá– v prípade východnej časti Európy dramaticky, a zlepšilo by situáciu žien
s deťmi, najmä keď sa stanú slobodnými matkami, čím by sa znížilo riziko chudoby detí;

13. zastáva názor, že trh práce bez stereotypov by zvýšil nielen príjem žien, ale aj hrubý 
domáci produkt členských štátov; konštatuje, že podľa zistení niekoľkých štúdií, ak by 
podiel žien na trhu práce vzrástol na 70 % a zodpovedal by podielu mužov, malo by to 
veľmi prospešný hospodársky vplyv (v rozpätí 4 % – 8 %) na HDP EÚ;

14. zdôrazňuje, že neuplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty ohrozuje ciele zamestnanosti v stratégii Európa 2020; poukazuje na to, 
že aktívnejšia účasť žien na trhu práce pomôže zlepšiť udržateľnosť systémov poistenia, 
najmä v súvislosti s demografickými trendmi;

15. konštatuje však, že prístupy pozostávajúce z opatrení zameraných izolovane proti jednej 
alebo inej príčine rozdielov v odmeňovaní sa neukázali ako primerané na účinné 
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odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien;

16. zdôrazňuje, že pri zameraní sa na súkromné spoločnosti a verejný sektor treba rovnako 
venovať pozornosť aj nerovnakému zaobchádzaniu so ženami v rodinných podnikoch a 
v poľnohospodárstve, kde ženy dostávajú nielen nižšiu odmenu ako muži, ale často vôbec 
nedostávajú odmenu; žiada o prijatie krokov na zvýšenie informovanosti verejnosti
o vplyve, ktorý má táto situácia na nepriaznivú pozíciu, v ktorej sa nachádzajú ženy, 
pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie a dôchodky;

17. pripomína, že štatistiky musia byť zrozumiteľné, porovnateľné, rodovo špecifické, úplné
a navrhnuté tak, aby zohľadňovali nové systémy klasifikácie a organizácie zamestnancov
a reformovania organizácie práce; zastáva názor, že pri hodnotení rozdielov v odmeňovaní 
by sa mali zohľadňovať nielen hrubé hodinové mzdy, ale aj ďalšie faktory, ako sú 
individuálne odmeňovanie, druh zmluvy, príplatky k platu a bonusy, odborné kvalifikácie, 
osobné schopnosti a zručnosti, organizácia práce, pracovné skúsenosti a produktivita, 
ktoré by sa mali merať nielen podľa množstva (hodiny, počas ktorých je pracovník 
fyzicky prítomný na pracovisku), ale aj podľa kvality a podľa vplyvu, ktorý majú zníženia 
počtu pracovných hodín, obdobia dovolenky a neprítomnosti z dôvodu činností 
starostlivosti na automatické zvyšovania platov;

18. žiada členské štáty, aby vykonávali stratégie rodovej rovnosti, lebo rodové otázky sa 
prekrývajú s politikami starostlivosti o deti, zdaňovania a verejného obstarávania;

19. zastáva názor, že väčšia zamestnateľnosť žien, najmä na vrcholových pozíciách, by mohla 
pomôcť znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; upozorňuje na potrebu, aby ženy 
zohrávali aktívnejšiu úlohu v hospodárskom rozhodovaní, využívali svoj vplyv na 
prinášanie riešení zahŕňajúcich perspektívu rodovej rovnosti; upozorňuje na štúdie,
v ktorých sa zistilo, že existuje súvzťažnosť medzi vyššími počtami žien na manažérskych 
pozíciách spoločnosti a vyššími ziskami spoločnosti z aktív, tržieb a investičného 
kapitálu;

20. zdôrazňuje, že stratégia Európa 2020 výslovne stanovuje cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti 
žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, čo možno podporovať opatreniami na 
odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, na posilnenie odbornej prípravy žien
a na podporu podnikania žien ako súčasti všeobecnejšieho plánu hospodárskej obnovy so 
zohľadnením pomerných východiskových pozícií a vnútroštátnych okolností členských 
štátov;

21. žiada členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na zvýšenie transparentnosti 
odmeňovania; domnieva sa, že transparentnosť systémov odmeňovania by sa mala 
rozvíjať a presadzovať a že zamestnávatelia by mali monitorovať mzdy – či už ich 
finančnú zložku, alebo nepeňažné odmeňovanie – vo vzťahu k povinnostiam, kvalifikácii
a skúsenostiam a s ohľadom na rodovú problematiku; upozorňuje na to, že firemné 
politiky odmeňovania, ako aj pravidlá udeľovania príspevkov a bonusov, by mali byť 
transparentné;

22. upozorňuje na to, že vykonávanie stratégie Európa 2020 prislúcha členským štátom a že 
členské štáty majú najlepšie možnosti na prideľovanie vlastných zdrojov so zreteľom na 
účinné dosahovanie dohodnutých cieľov;
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23. trvá na tom, že je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré prispejú k profesijnému a kariérnemu 
rastu a rozvoju za podmienok skutočnej rovnosti žien a mužov; upozorňuje, že táto zásada 
je súčasťou sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá sa podporuje na medzinárodnej
a vnútroštátnej úrovni a je potrebné ju vyvinúť vo všetkých členských štátoch;

24. konštatuje, že rozdiely v odmeňovaní sú často spojené so súborom právnych, sociálnych
a hospodárskych faktorov prítomných v modernej spoločnosti, zastáva však názor, že 
rozdiely v odmeňovaní sú príčinou a dôsledkom rodovej nerovnosti a že jediným 
spôsobom praktického zefektívnenia zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo 
prácu rovnakej hodnoty je prijatie politík, ktoré umožnia rovnaké delenie rodinných 
povinností medzi mužmi a ženami;

25. upozorňuje na potrebu podpory noriem týkajúcich sa spravodlivého a etického správania 
voči zamestnancom, s osobitným zameraním na systém rovnakého a transparentného 
odmeňovania;

26. upozorňuje, že rodinné povinnosti obmedzujú kariérne možnosti žien; konštatuje, že ženy 
sú z tohto dôvodu nadmerne zastúpené v práci na čiastočný úväzok, v dôsledku čoho sa 
znižuje trvanie zárobkového zamestnania, a tvoria väčšinu pracovnej sily v tieňovej 
ekonomike, v ktorej je pravdepodobnejšie, že budú mať neisté pracovné miesta, 
zraniteľnejšie na prepustenie a na ktoré sa riadne nevzťahujú systémy sociálneho 
zabezpečenia;

27. považuje za prvoradé podporovať novú kultúru založenú na spoločnej zodpovednosti – tak
v súkromnom, ako aj v pracovnom živote, pokiaľ ide o výchovu detí a úlohy súvisiace
s riadením domácnosti, aby sa tak zjednodušilo zosúlaďovanie rodinného života a kariéry;
trvá na tom, že treba tiež podporovať možnosť využívania služieb starostlivosti o deti, 
miestnych služieb a opatrovateľských služieb, ktoré ponúkajú subjekty; žiada členské 
štáty, aby zabezpečili, že sa náklady na tieto služby budú môcť odpočítať z daní;

28. upozorňuje Komisiu a členské štáty na to, že je potrebné prijať pozitívne opatrenia pre 
ženy a mužov, a to najmä s cieľom umožniť im návrat do práce po čase venovanom ich 
rodinám (výchova detí a/alebo starostlivosť o chorého alebo zdravotne postihnutého 
príbuzného) a uprednostňovať politiky zamerané na to, aby sa mohli (opäť) zaradiť na trh 
práce a takto opäť získať finančnú nezávislosť;

29. zastáva názor, že treba zaviesť iniciatívy a opatrenia, najmä v oblasti vzdelávania, na 
každom stupni a na vnútroštátnej aj európskej úrovni, na boj proti stereotypnému 
vnímaniu zamestnania žien ako spojeného s podporným príjmom domácnosti, ktorý 
výrazne prispel k rozmachu a udržiavaniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov;

30. zdôrazňuje potrebu rozšíriť perspektívy kariéry žien a podnietiť ženy, aby prevzali 
tradične mužské technické a vedecké pracovné pozície;

31. zastáva názor, že v záujme prekonania rozdielov v odmeňovaní, zlepšenia účasti žien
v sektoroch, v ktorých prevládajú muži, ako aj podpory uznávania zručností
a hospodárskej výkonnosti žien na ich pracoviskách, s cieľom odstrániť horizontálnu
a vertikálnu segregáciu, ako aj stereotypy o typicky ženských zamestnaniach a odvetviach, 
je nevyhnutné prijať legislatívne aj nelegislatívne opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj 
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na úrovni EÚ; zdôrazňuje, že takéto opatrenia by mali podnecovať účasť žien na 
rozhodovaní na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach, a vyzýva Komisiu
a členské štáty, aby zvážili zavedenie právne záväzných kvót na vymenúvanie žien vo 
verejných a súkromných podnikoch, najmä do vyšších pozícií; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že ženy s početnými nevýhodami (napr. ženy so zdravotným postihnutím a ženy
z prostredia menšín alebo prisťahovalcov) sú ešte viac postihnuté rozdielmi
v odmeňovaní;

32. zastáva názor, že treba naliehavo prijať opatrenia na odstránenie mzdovej diskriminácie, 
či už revíziou existujúcej smernice, vypracovaním postupných odvetvových plánov s jasne 
stanovenými cieľmi, ako napríklad zníženie rozdielov v odmeňovaní do roku 2020 na 0,5 
%, zameranými na odstránenie priamych a nepriamych foriem diskriminácie alebo 
podnecovaním kolektívneho vyjednávania a odbornej prípravy poradcov v oblasti 
rovnosti, odstraňovaním nerovnosti medzi ženami a mužmi v oblasti neplatenej práce
a stanovovaním plánov rovnosti pre závody a ostatné pracoviská; je presvedčený, že 
transparentnosť pri určovaní miezd by sa mala stať pravidlom, aby sa posilnila rokovacia 
pozícia pracovníčok;

33. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že hoci Parlament 20. októbra 2010 schválil 
revíziu smernice 92/85/EHS o materskej dovolenke, Rada ešte neprijala formálnu pozíciu
k tomuto návrhu; upozorňuje, že ak má miera zamestnanosti žien dosiahnuť 75 % a majú 
sa znížiť rozdiely v odmeňovaní, ako sa vyzýva v stratégii Európa 2020, budú sa musieť 
vykonať ďalšie opatrenia na zjednodušenie dosahovania rovnováhy medzi pracovným
a súkromným životom; vyzýva členské štáty, aby zaujali stanovisko k týmto záležitostiam
a vydláždili tak cestu na inštitucionálne rokovania s cieľom dospieť k potrebnej dohode;

34. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti neprihlásenej práci žien, keďže nielenže ohrozuje 
udržateľnosť poistných fondov, ale prispieva tiež k úplnej deregulácii platových štruktúr 
žien, čo spôsobuje zvýšenie chudoby žien, najmä v neskorších etapách života;

35. víta, že Komisia zaviedla deň rovnakého odmeňovania EÚ s cieľom poukázať na 
nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien, ako aj vývoj softvéru na meranie rozdielov
v odmeňovaní; zastáva názor, že Komisia by mala pokračovať v kampani informujúcej
o rozdieloch v odmeňovaní a na zvyšovanie informovanosti v 27 členských štátoch;

36. žiada, aby sa právne konania vo veci presadzovania právne záväznej zásady rovnakej 
odmeny za prácu rovnakej hodnoty zjednodušili, zrýchlili aby sa stali dostupnejšími pre 
zamestnancov;

37. vyzýva členské štáty, aby preskúmali mzdové štruktúry v profesiách a povolaniach,
v ktorých prevažujú ženy, ako prostriedok na prelomenie rodových stereotypov 
zakotvených v probléme rozdielov v odmeňovaní;

38. vyzýva členské štáty, aby ženám zabezpečili prístup k vzdelávaniu, odbornému
a celoživotnému vzdelávaniu na všetkých úrovniach a aby ich podporovali v tom, aby sa 
venovali vedeckým štúdiám a kariére s cieľom bojovať proti existujúcim sexistickým 
stereotypom; zdôrazňuje, že vyšší počet mladých kvalifikovaných žien vo vede a technike 
by posilnilo rast a konkurencieschopnosť Európy;
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39. vyzýva Komisiu, aby sa snažila o optimálnu koordináciu medzi členskými štátmi podľa 
usmernení o zamestnanosti so zreteľom na uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty; vyzýva členské štáty, aby prijali rozsiahle 
právne záväzné predpisy s cieľom účinného presadzovania tejto zásady a v prípadoch, keď 
to považujú za potrebné, aby posilnili vnútroštátne predpisy zavedením sankcií 
rovnocenných s tými, ktoré sa vzťahujú na iné porušenia pracovného práva, ako napríklad 
neprihlásenej práce; zdôrazňuje, že treba prijať bezodkladné opatrenia na zlepšenie 
situácie žien s neistými pracovnými podmienkami, pretože tieto ženy sú postihnuté 
mimoriadne ťažko a v období sociálnej a hospodárskej krízy sú zraniteľné;

40. žiada Komisiu a členské štáty, aby čelili nerovnosti v odmeňovaní medzi pohlaviami vo 
všetkých politikách EÚ a vnútroštátnych programoch, a najmä v tých, ktoré sú zamerané 
na boj proti chudobe;

41. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zapojili sociálni partneri, ktorí majú zohrávajú v rámci 
kolektívneho vyjednávania zohrávať dôležitú úlohu na všetkých úrovniach s cieľom riešiť 
otázku nerovnakého odmeňovania mužov a žien a bojovať proti diskriminácii žien, a to aj
v súvislosti s prístupom k zamestnaniu a pracovnými podmienkami, kariérnym postupom
a odborným vzdelávaním; z toho dôvodu vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
spoluprácu so sociálnymi partnermi;

42. poukazuje na to, že priamymi kontaktnými osobami Komisie pri prijímaní opatrení 
nemusia byť iba členské štáty a sociálni partneri, ale aj organizácie pôsobiace v oblasti 
rodovej rovnosti, ženských skupinách, ženských iniciatívach a úradníci pre rovnaké 
príležitosti v zamestnaní, ktorí by mohli poskytnúť školenie o rodových otázkach, najmä 
so zreteľom na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, s osobitným zameraním na 
sociálnych partnerov, právnikov, sudcov a mediátorov;

43. zastáva názor, že pojem práce rovnakej hodnoty treba úplnejšie objasniť; zastáva názor, že 
povinnosti slúžiace na stanovenie rovnakej hodnoty rôznych druhov práce by sa mali 
posúdiť na základe objektívnych kritérií a nediskriminačnej analýzy; zároveň je 
presvedčený, že pri hodnotení rovnakého odmeňovania a stanovovaní mzdových rozsahov 
je potrebné zohľadniť jednotlivé zložky balíka odmeňovania, najmä základný plat
a príplatky;

44. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby prijali opatrenia proti diskriminácii
z dôvodu pohlavia, proti nerovnostiam vo vzdelávaní medzi mužmi a ženami a proti 
segregácii pracovného trhu s cieľom podporiť fungujúce zosúladenie pracovného
a súkromného života a úplnú transparentnosť miezd, a aby tieto otázky zahrnuli do 
právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv;

45. žiada, aby členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi podporovali rodovo 
vyvážené politiky zamestnanosti a presadzovali jednotné rodovo-neutrálne hodnotenie 
pracovných miest, ktoré by sa malo uplatňovať na zamestnávateľov s cieľom odstrániť 
rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a bojovať proti diskriminácii v práci; zdôrazňuje 
potrebu dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pomocou 
kvalitnej starostlivosti o deti a flexibilných pracovných podmienok priaznivých pre 
rodinu;



AD\897366SK.doc 9/12 PE478.673v02-00

SK

46. zastáva názor, že na účely odstránenia rozdielov v odmeňovaní sú potrebné vhodné účinné 
právne postupy; uznáva užitočnosť inšpekcií práce v tejto oblasti a zastáva názor, že 
sudcom, právnikom a inšpektorom práce sa musí poskytnúť osobitná odborná príprava
a príležitosti na získanie potrebných odborných znalostí v otázkach mzdovej 
diskriminácie;

47. zdôrazňuje, že na to, aby sa v praxi odstránili rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, je 
potrebné vykonávať opatrenia v európskej stratégii pre rast a zamestnanosť a poskytnúť 
podporu výmene osvedčených postupov na úrovni Únie vždy, keď je to možné, so 
zapojením sociálnych partnerov;

48. zastáva názor, že je potrebné zlepšiť a zjednodušiť postupy a mechanizmy na obranu 
zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty a s cieľom zakázať akúkoľvek formu 
rodovej diskriminácie;

49. podnecuje členské štáty, aby poskytovali primeranú finančnú podporu a vhodnú odbornú 
prípravu ženám, ktoré chcú založiť podniky, v záujme podpory podnikania žien;

50. členským štátom pripomína ich záväzky týkajúce sa preskúmania účinku, ktorý môžu mať 
politiky zamestnanosti a daňové politiky na rozdiely v odmeňovaní;

51. zastáva názor, že členské štáty by so zreteľom na malý pokrok mali zvážiť prijatie 
účinných a v prípade, že to bude vhodné, aj legislatívnych opatrení a mali by stanoviť 
sankcie voči zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú zásadu rovnakej odmeny; trvá na tom, 
že by malo byť možné najmä podávať sťažnosti z dôvodu mzdovej diskriminácie; okrem 
toho zastáva názor, že členské štáty by mali podnietiť podniky, ktoré prijímajú opatrenia 
na podporu rovnakého odmeňovania, aby šírili osvedčené postupy;

– zaradil do prílohy k svojmu návrhu uznesenia tieto odporúčania:

52. domnieva sa, že rozdiely v odmeňovaní podľa pohlavia by pri dodržiavaní zásady rovnosti 
žien a mužov mohla odstrániť kombinácia stratégií a opatrení, ktorá by mala zahŕňať tieto 
prvky:

a) osobitné opatrenia na zladenie práce, štúdia, odborného vzdelávania, odbornej 
prípravy a rekvalifikácie s rodinným a súkromným životom prostredníctvom 
dostupnosti služieb starostlivosti (ktoré musia byť finančne prijateľné, jednoducho 
dostupné a nezávislé od stavu zamestnania a typu pracovnej zmluvy), prostredníctvom 
modelov pracovného času, ktoré sú prispôsobené potrebám zamestnaných ľudí, najmä 
samostatných rodičov, a prostredníctvom materskej, otcovskej, rodičovskej a rodinnej 
dovolenky v spojení s možnosťou bezproblémového opätovného začlenenia do práce
a rovnakej účasti žien na pracovnom trhu,

b) vhodnú daňovú a sociálnu politiku, ako aj opatrenia na ochranu rodiny vrátane 
opatrení na odbúranie výrazných nevýhod v starobných dôchodkoch z dôvodu 
prerušení práce a práce na čiastočný úväzok rodičmi a rodovo-špecifickými 
opatreniami na kompenzáciu za nespravodlivé a neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní
s cieľom zlepšiť kvalitu zamestnania žien a zabezpečiť atypické služby v oblasti 
starostlivosti v rámci rodiny alebo jej širšieho prostredia,
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c) konkrétne opatrenia (podľa článku 157 ods. 4 ZFEÚ) na odstránenie rozdielov
v odmeňovaní a segregácie, ktoré na rôznych úrovniach – zmluvných i odvetvových –
uplatňujú sociálni partneri a organizácie pôsobiace v oblasti rodovej rovnosti, ako 
napríklad uloženie povinnosti sociálnym partnerom uzatvárať zmluvy o odmeňovaní, 
vykonávať pravidelné preskúmania týkajúce sa rovnakého odmeňovania, zabezpečiť 
vykonávanie plánov spoločností v oblasti rovnosti, určiť kvalitatívne a kvantitatívne 
ciele a referenčné hodnoty a vymieňať si osvedčené postupy overené dotknutými 
stranami a doplnené o záznamy o prekážkach a ťažkostiach, s ktorými sa stretli,

d) vloženie doložky o dodržiavaní rodovej rovnosti a rovnakého odmeňovania do 
verejných zmlúv,

e) vykonanie iniciatív na presadzovanie politiky rodovej rovnosti a rovnakého 
odmeňovania žien a mužov podnikmi;

f) vyvinutie európskeho osvedčenia kvality o rovnakom odmeňovaní v spolupráci so 
sociálnymi partnermi a združeniami, ktoré by mohli využívať inštitúcie, podniky
a orgány na propagovanie toho, že dodržiavajú špecifické kritériá týkajúce sa 
rovnakého odmeňovania, napr. mzdovú transparentnosť;

g) zoznam príkladov na prekonávanie rodovej a mzdovej diskriminácie,

h) informácie a usmernenia o praktických riešeniach odstraňovania rozdielov
v odmeňovaní,

i) vyvinutie transparentných a neutrálnych systémov hodnotenia práce na posúdenie 
toho, či náplne práce a kritériá odmeňovania zabezpečujú nediskrimináciu;

53. navrhuje, aby Európsky parlament udeľoval cenu s názvom Ženy a podnikanie v Európe, 
ktorá by sa mohla udeľovať zamestnávateľom (podnikom, inštitúciám a orgánom), ktoré 
príkladným spôsobom podporujú manažérky a uplatňujú rovnaké odmeňovanie;

54. považuje za potrebné náležite vykladať a uplatňovať článok 157 ods. 1 a 2 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie a prispôsobiť príslušnú smernicu na úrovni EÚ, prípadne pri 
jej vykonávaní a uplatňovaní na vnútroštátnej úrovni;

55. vyjadruje presvedčenie o potrebe lepšieho a účinnejšieho vykonávania ustanovení 
príslušnej smernice, pokiaľ ide o organizácie pôsobiace v oblasti rodovej rovnosti
a sociálny dialóg, s cieľom skutočného odstránenia rozdielov v odmeňovaní 
prostredníctvom opatrení vykonávaných členskými štátmi, sociálnymi partnermi
a organizáciami pôsobiacimi v oblasti rodovej rovnosti.

56. v súvislosti s hospodárskou krízou a demografickými zmenami považuje rovnaké 
odmeňovanie pre ženy a mužov za rovnakú prácu a neexistenciu diskriminácie, pokiaľ ide
o odmeňovanie, za veľmi dôležitú so zreteľom na konkurencieschopnosť, hospodársky 
rast a zabezpečenie toho, aby Európska únia mohla žiť dôstojne;

57. zastáva názor, že organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a ďalšie vhodné orgány, 
ako sú vládne komisie pre rodovú rovnosť, by mali byť zapojené do prijímania politík
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a opatrení v rámci vnútroštátnych programov členských štátov v oblasti rovnosti v práci;
je presvedčený, že účelom ich zapojenia by malo byť zlepšenie porozumenia
a oboznámenie verejnosti s osvedčenými postupmi a predpismi zameranými na podporu 
širšieho uplatňovania rovnakého odmeňovania a vytvorenie systémov na monitorovanie
a dohľad nad ich vykonávaním;

58. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila analýzu o tom, ktoré právne akty na úrovni 
EÚ a/alebo na vnútroštátnej úrovni by boli vhodnými nástrojmi na dosiahnutie výrazného 
zníženia rozdielov v odmeňovaní v čo najkratšom čase.
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