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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme 
Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných 
pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti z roku 2011 (dohovor č. 189)
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11462/2013),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 153, 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0234/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

1. udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 189 o dôstojných pracovných podmienkach pre 
pracovníkov v domácnosti bol prijatý v roku 2011 a nadobudol platnosť 5. septembra toho 
roku. Ustanovuje sa v ňom, že ratifikujúce štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť 
dôstojné pracovné podmienky so sociálnymi právami a zabrániť zneužívaniu, násiliu a detskej 
práci v domácnosti.  
Dňa 21. marca 2013 Komisia predložila návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty 
splnomocňujú, aby ratifikovali dohovor (COM(2013) 152), pričom toto splnomocnenie je 
nevyhnutné z dôvodu niektorých aspektov dohovoru spadajúcich do rámca kontroly EÚ. 
V tejto správe sa odporúča, aby Parlament umožnil napredovanie tohto postupu.
Treba poznamenať, že dohovor ratifikovalo viacero krajín, najmä tých, ktoré sú zdrojom 
migračných tokov: Bolívia (apríl 2013), Maurícius (september 2012), Nikaragua (január 
2013), Paraguaj (máj 2013), Filipíny (september 2012), Južná Afrika (jún 2013) a Uruguaj 
(jún 2012). Aj v EÚ existoval posun k ratifikácii dohovoru: Taliansko ho ratifikovalo 
v januári 2013 a Nemecko a Belgicko majú v úmysle ratifikovať ho v blízkej budúcnosti. 
Úmysel ratifikovať dohovor už vyjadrili krajiny Latinskej Ameriky ako Dominikánska 
republika, Kolumbia, Argentína a Kostarika.

Hlavné body dohovoru   

Hlavný cieľ dohovoru je uznať hodnotu pracovníkov v domácnostiach a poskytnúť súbor 
záruk, ktorý zahŕňa:

– uznanie hospodárskeho významu pracovníkov v domácnosti;
– uznanie, že práca v domácnosti sa podceňuje a je nepovšimnutá a že túto prácu vykonávajú 

najmä ženy a dievčatá, v mnohých prípadoch ide o migrantky alebo príslušníčky 
znevýhodnených spoločenstiev, ktoré sú preto veľmi zraniteľné;

– vymedzenie pojmu pracovník v domácnosti ako akejkoľvek osoby, ktorá sa zúčastňuje na 
práci v domácnosti v rámci zamestnaneckého vzťahu;

– prijatie opatrení členskými štátmi s cieľom dodržiavať, podporovať a realizovať základné 
zásady a práva pri práci (sloboda združovania a vytvárania odborových zväzov a účinné 
uznanie práva na kolektívne vyjednávanie; odstránenie všetkých foriem nútenej alebo 
povinnej práce; účinné zrušenie detskej práce a odstránenie diskriminácie v rámci 
zamestnania), ktoré v mnohých prípadoch predstavujú tiež ľudské práva;

– stanovenie minimálneho veku pracovníkov v domácnosti v súlade s ustanoveniami 
dohovorov 138 a 182, ktorý nie je nižší než vek stanovený vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch pre pracovníkov vo všeobecnosti, ako aj opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
osobám mladším než 18 rokov neupieralo právo na vzdelanie;

– zaručenie dôstojných životných podmienok pre pracovníkov v domácnosti, ktorí bývajú 
v domácnosti, v ktorej pracujú, a aby neboli povinní pracovať alebo zostať v dome počas 
doby odpočinku alebo dovolenky;

– právo pracovníkov v domácnosti na primerané a zrozumiteľné informácie o podmienkach 
svojho zamestnania a, pokiaľ je to možné, prostredníctvom písomnej zmluvy (miesto 
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zamestnania, začiatok a trvanie zmluvy, druh vykonávanej práce, mzda, spôsob jej 
vypočítania a periodickosť platieb, počet odpracovaných hodín za týždeň, platená ročná 
dovolenka bez odpočítania od mzdy, podmienky repatriácie v prípade potreby a výpovedná 
lehota v prípade ukončenia zamestnania);

– zákonnú požiadavku, aby migrujúci pracovníci v domácnosti, ktorí sú v jednej krajine prijatí 
na prácu v domácnosti, získali v ďalšej krajine písomnú ponuku na prácu alebo pracovnú 
zmluvu pred prekročením štátnych hraníc;

– rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi v domácnosti a pracovníkmi vo všeobecnosti, pokiaľ 
ide o obvyklý pracovný čas, odmenu za nadčasy, obdobie denného a týždenného odpočinku 
a platenú ročnú dovolenku, a sociálne zabezpečenie a ochranu vrátane materstva; 

– obdobie odpočinku za týždeň, ktoré trvá aspoň 24 za sebou nasledujúcich hodín;
– krytie minimálnej mzdy pre pracovníkov v domácnosti, ak také krytie existuje, a odmena 

určená bez diskriminácie z dôvodu rodovej príslušnosti;
– právo pracovníkov v domácnosti na bezpečné a zdravé pracovné prostredie;

– účinnú ochranu proti zneužívaniu pracovníkov v domácnosti, ktorí sú prijatí alebo pracujú 
prostredníctvom súkromných služieb zamestnávania;

– účinný prístup pracovníkov v domácnosti k súdom a mechanizmom riešenia sporov 
a sťažností pod podmienkami, ktoré sú rovnaké ako pre ostatných pracovníkov;

– účinné opatrenia na pracovné inšpekcie, presadzovanie práva a sankcie zo strany 
signatárskych štátov.

Poznámky
Podľa údajov Eurostatu je v EÚ 2,6 milióna pracovníkov v domácnosti, z toho 89 % sú ženy 
a polovica sú migranti. Práca v domácnosti predstavuje jednu z najmenej chránených 
a neviditeľných foriem práce, pričom jej povaha je izolovaná a individuálna. Pre pracovníkov 
v domácnosti je preto často veľmi ťažké získať informácie o svojich právach alebo sa 
organizovať v združeniach alebo odborových zväzoch, čo by im umožnilo bezpečnejšie 
chrániť svoje pracovné a sociálne práva. 
V mnohých krajinách EÚ sú pracovníci v domácnosti často zamestnaní v neistých 
podmienkach, bez zmluvy, mzdy im vyplácajú neskoro, musia pracovať nadčas bez odmeny, 
ich práva na dovolenku, odpočinok a platené štátne sviatky sa neberú do úvahy a nevyplácajú 
sa príspevky na ich sociálne zabezpečenie.   
V dohovore MOP č. 189 sa ustanovuje požiadavka chrániť pracovníkov v domácnosti, ktorí 
sa často, keďže ide o ženy a migrantov, nachádzajú vo veľmi zraniteľnej situácii, sú obeťami 
diskriminácie a mnohých foriem zneužívania vrátane závažného porušovania ich ľudských 
práv. 

V dohovore sa ustanovuje, že jeho ratifikácia nemá vplyv na výhodnejšie ustanovenia, ktoré 
sa uplatňujú na práva pracovníkov v domácnosti (článok 19). 

Spravodajkyňa by rada uviedla tieto pripomienky:
– Článok 8 dohovoru sa týka ochrany migrujúcich pracovníkov a ustanovuje sa v ňom, že 

pred vstupom do hostiteľskej krajiny je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovnú zmluvu 
alebo písomnú ponuku. Ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 dohovoru, táto požiadavka sa 
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nevzťahuje na oblasti regionálnej hospodárskej integrácie, to znamená, že dohovor nie je 
nezlučiteľný so zásadou voľného pohybu v EÚ. Obchodovanie s ľuďmi, najmä so ženami, sa 
nekoná len medzi tretími krajinami a EÚ, ale v rámci samotnej EÚ. Spravodajkyňa sa preto 
domnieva, že členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť monitorovaniu zmlúv 
vydaných v ich krajine, najmä súkromnými pracovnými agentúrami, ktoré robia nábor osôb 
z ďalších krajín na miesto pracovníka v domácnosti (ako sa uvádza v bode 26.2 odporúčania 
súvisiaceho s dohovorom).

– V bode 20 tohto odporúčania sa upriamuje pozornosť na osobitné problémy, ktorým čelia 
pracovníci v domácnosti, ktorí pracujú pre viacerých zamestnávateľov a spravidla dostávajú 
hodinovú alebo dennú mzdu. Títo pracovníci sa nachádzajú v ešte ťažšej situácii. Štáty by 
mali zabezpečiť, aby títo pracovníci mali rovnakú sociálnu a pracovnú ochranu ako ostatní 
pracovníci a najmä aby zamestnávatelia platili príspevky na ich sociálne zabezpečenie. 
V dohovore sa ustanovuje, že pokiaľ ide o odmenu, je dôležité zabezpečiť, aby ich mzdy 
boli aspoň na rovnakej úrovni ako vnútroštátne minimálne mzdy zákonne stanovené podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov. 

– Politiky, ktoré vykonávajú nátlak na mzdy a pracovné práva pracovníkov vo všeobecnosti, 
majú spravidla závažnejší a negatívnejší vplyv na pracovné podmienky najmenej 
chránených pracovníkov, ako v prípade pracovníkov v domácnosti. Uplatňovanie pružných 
politík v oblasti zamestnávania – na základe ktorých je možné prepúšťanie, znižujú sa mzdy 
a dôchodky, znižuje sa kapitál v systémoch sociálneho zabezpečenia, legalizujú sa neisté 
zmluvy, zvyšuje sa počet pracovných hodín, zneužíva sa samostatne zárobková činnosť na 
trvalú prácu, oslabujú sa kolektívne dohody atď. – je nepochybne v rozpore so zásadami 
ochrany pracovníkov vyplývajúcimi z tohto dohovoru. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že 
je dôležité a nevyhnutné zrušiť tieto politiky – ktoré používa najmä Európsky semester, 
správa ekonomických záležitostí, EÚ a konsolidačné rozpočtové politiky trojky MMF –
s cieľom jednotne podporovať zásady ochrany práv pracovníkov, ktoré sú ustanovené 
v tomto dohovore.


