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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 na celom svete sa ženy aj 
naďalej stretávajú s veľkými rozdielmi, pokiaľ ide o pracovné príležitosti, kvalitu práce 
a odmeňovanie1,

1. vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby sa smernica 2006/54/ES začala čo 
najrýchlejšie uplatňovať vo všetkých členských štátoch;

2. 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;

3. vyzýva členské štáty, aby vytvorili siete starostlivosti o deti a ich opatery s cieľom 
umožniť prácu na plný úväzok a zabrániť nedobrovoľnej práce na čiastočný úväzok;

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

5. zasadzuje sa o to, aby sa bežné pracovné miesta v budúcnosti vytvárali podľa zásad 
kvalitnej práce a nestávali sa z nich neisté pracovné miesta;

6. vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby možnosti zapájať sa do 
odborovej činnosti a právo účasti na spolurozhodovaní rozšírili na zamestnancov v 
neistých pracovných situáciách a zaviedli sankcie pre obmedzovanie účasti na odborovej 
činnosti;

7. poukazuje na správu EP č. 2008/2034/INI a opätovne vyzýva Radu, aby schválila cieľ 
EÚ dosiahnuť minimálnu mzdu, ktorá by zodpovedala aspoň 60 % referenčnej 
priemernej mzdy, a časový plán na splnenie tohto cieľa vo všetkých členských štátoch; 

8. vyzýva Komisiu, aby do smernice o vysielaní pracovníkov zaradila sektor zdravia, 
starostlivosti, hotelierstva, gastronómie a služieb pre domácnosti.

                                               
1 Podľa štúdie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 2010.


