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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 poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ primerane nenadviazala na 
uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 a nezačala so žiadnymi 
legislatívnymi iniciatívami s cieľom účinne prikročiť k riešeniu problému nerovnakého 
odmeňovania mužov a žien;

2. vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že za posledné desaťročie sa pokrok dosahoval 
len pomaly a rozdiely v odmeňovaní mužov a žien zostali 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 muži1; poukazuje na skutočnosť, 
že stratégia flexiistoty nie je vhodná na odstránenie existujúcich rozdielov v oblasti 
ochrany zamestnanosti a v platoch žien a mužov;

3. domnieva sa, že táto nerovnosť vo veľkej miere ovplyvňuje život žien, najmä 
v dôchodkovom veku, keďže nižšie platy vedú k nižším starobným dôchodkom, 
v dôsledku čoho sú ženy v starobe častejšie zasiahnuté chudobou ako muži – 22 % žien 
v porovnaní so 16 % mužov;

4. pripomína, že štatistiky musia byť zrozumiteľné, porovnateľné, rodovo špecifické a 
úplné a musia zohľadňovať nový vývoj v oblasti organizácie práce; zastáva názor, že pri 
hodnotení rozdielov v odmeňovaní treba zohľadňovať nielen rozdielne hrubé hodinové 
mzdy, ale aj ďalšie faktory odmeňovania a kvalifikácie jednotlivcov;

5. trvá na tom, že je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré prispejú k profesijnému a 
pracovnému rastu a rozvoju za podmienok skutočnej rovnosti žien a mužov;

6. považuje za prvoradé podporovať novú kultúru založenú na spoločnej zodpovednosti, 
ktorá nahrádza tradičné rozdelenie úloh medzi ženami a mužmi, v súkromnom, ako aj 
v pracovnom živote;

7. zastáva názor, že v záujme odstránenia rozdielov v odmeňovaní, horizontálnej 
i vertikálnej segregácie a stereotypov o typicky ženských zamestnaniach a odvetviach je 
nevyhnutné prijať legislatívne a nelegislatívne opatrenia na rôznych úrovniach;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali rozsiahle právne záväzné predpisy s cieľom účinného 
presadzovania zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty;

9. zdôrazňuje, že sociálni partneri na všetkých úrovniach zohrávajú v rámci kolektívneho 
vyjednávania dôležitú úlohu pri riešení otázky nerovnakého odmeňovania mužov a žien;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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10. 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;

11. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby prijali opatrenia proti diskriminácii 
z dôvodu pohlavia, proti nerovnostiam vo vzdelávaní a proti segregácii pracovného trhu 
a opatrenia na úspešné zosúladenie pracovného a súkromného života a úplnú 
transparentnosť miezd;

12. zastáva názor, že členské štáty by so zreteľom na malý pokrok mali zvážiť prijatie 
účinných opatrení voči zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú zásadu rovnakej odmeny;

– zaradil do prílohy k svojmu návrhu uznesenia tieto odporúčania:

13. 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, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania 
s rodinným a súkromným životom,

b) vhodnú daňovú a sociálnu politiku,

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;

e) vloženie doložky o dodržiavaní rodovej rovnosti a rovnakého odmeňovania do 
verejných zmlúv a zavedenie osobitného osvedčenia o kvalite,

f) vykonanie iniciatív na presadzovanie politiky rodovej rovnosti a rovnakého 
odmeňovania podnikmi;

14. považuje za potrebné náležite vykladať a uplatňovať článok 157 ods. 1 a 2 ZFEÚ 
a prispôsobiť príslušnú smernicu na úrovni EÚ, prípadne pri jej vykonávaní 
a uplatňovaní na vnútroštátnej úrovni;

15. 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.


