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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) V článku 157 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa uvádza, že Európsky 
parlament a Rada prijímajú opatrenia na 
zabezpečenie uplatňovania zásady 
rovnakých príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi 
v oblasti zamestnania a povolania vrátane 
zásady rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť a 
ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany 
a bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a 
podporuje sociálnu spravodlivosť 
a ochranu, ako aj rovnosť medzi ženami a 
mužmi. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa 
môže ujať iniciatívy na zabezpečenie 
koordinácie sociálnych politík členských 
štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie pri vymedzovaní a 
uskutočňovaní svojich politík a činností 
Únia prihliada na požiadavky spojené so 
zárukou primeranej sociálnej ochrany 
a bojom proti sociálnemu vylúčeniu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 8 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa uvádza, že Únia sa má 
pri všetkých svojich činnostiach snažiť 
odstraňovať nerovnosť a podporovať 
rovnosť medzi ženami a mužmi. V článku 
10 tejto zmluvy sa dopĺňa, že pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností sa Únia zameriava na 
boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, 
rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie. V článku 2 
Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že 
európska spoločnosť sa vyznačuje 
pluralizmom, nediskrimináciou, 
toleranciou, spravodlivosťou, solidaritou 
a rovnosťou medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií na prekonanie krízy mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability a 
udržateľnosti verejných financií, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce. 
Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo 
uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o 
stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných 
stratégií ukončenia angažovanosti štátu v 
súvislosti s hospodárskou krízou mali 
uskutočniť ambiciózne reformy na 
zaistenie makroekonomickej stability 
a udržateľnosti verejných financií, 
zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie 
makroekonomických nerovnováh 
a zlepšenie fungovania trhu práce a mali by 
opätovne prehodnotiť potrebu reformovať 
svoje systémy dôchodkového 
zabezpečenia, aby zohľadňovali skutočnú 
demografickú situáciu a predpovede 
demografického rastu v krátkodobom i 
dlhodobom meradle. Ukončenie fiškálnych 
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stimulov by sa malo uskutočniť a 
koordinovať v rámci Paktu o stabilite a 
raste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Ak členské štáty zamýšľajú znížiť 
verejné výdavky, najmä v oblastiach 
starostlivosti a vzdelávania, mali by 
v prvom rade zvážiť účinky takýchto 
znížení na zamestnanosť žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho 
dostupnosti pre všetkých a posilnenie 
výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania 
s cieľom podporiť inováciu a šírenie 
znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať 
podnikanie a pomáhať pri premene 
kreatívnych nápadov na inovatívne 
produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť 
zdrojom rastu, kvalitných pracovných 
miest, územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu 
riešeniu európskych a celosvetových 
spoločenských výziev. V tejto súvislosti 
má zásadný význam maximálne využitie 
potenciálu informačných a komunikačných 
technológií.

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by 
členské štáty mali uskutočniť reformy 
zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast 
spočívajúci na znalostiach a inovácii. 
Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie 
kvality vzdelávania prostredníctvom boja 
proti rodovým stereotypom a
zabezpečovania jeho dostupnosti pre 
všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti 
výskumu a podnikania, s cieľom podporiť 
inováciu a šírenie znalostí v celej EÚ. Mali 
by podporovať podnikanie a pomáhať pri 
premene kreatívnych nápadov na 
inovatívne produkty, služby a procesy, 
ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných 
pracovných miest, územnej, hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti a prispieť k 
efektívnejšiemu riešeniu európskych 
a celosvetových spoločenských výziev. V 
tejto súvislosti má zásadný význam 
maximálne využitie potenciálu 
informačných a komunikačných 
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technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie 
kvality pracovných miest a boj proti 
segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti 
a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení 
primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany 
a aktívneho začlenenia v záujme 
znižovania chudoby.

(11) Programy reforiem členských štátov 
by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny 
rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie 
súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia 
schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak 
sa aktívne podieľať na fungovaní 
spoločnosti a hospodárstva. Reformy 
členských štátov by preto mali zabezpečiť 
prístup a možnosti pre všetkých počas 
celého ich života, a tak prispieť k 
znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia 
prostredníctvom odstránenia prekážok, 
ktoré bránia účasti na trhu práce, a to 
najmä v prípade žien, starších pracovníkov, 
mladých ľudí, osôb so zdravotným 
postihnutím a legálnych migrantov. Mali 
by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z 
hospodárskeho rastu pocítili všetci občania 
a všetky regióny. Ústrednými prvkami 
programov reforiem členských štátov by 
preto malo byť zaistenie účinného 
fungovania trhov práce prostredníctvom 
investovania do úspešných prechodov, 
rozvoj vhodných zručností, boj proti 
rodovým stereotypom, zvyšovanie kvality 
pracovných miest a boj proti segmentácii, 
štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti 
pri súčasnom zabezpečení primeranej a 
udržateľnej sociálnej ochrany, rovnakých 
príležitostí a aktívneho začlenenia 
v záujme znižovania chudoby. Členské 
štáty by sa mali zameriavať aj na 
zlepšovanie pracovných príležitostí pre 
ženy v poľnohospodárskom sektore 
zabezpečením rovnakého prístupu 
v porovnaní s ostatnými sektormi práce.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vykazovaní mier nezamestnanosti by 
mali členské štáty poskytovať jasné a 
porovnateľné údaje podľa pohlavia, ktoré 
budú v štatistikách pracovnej sily správne 
odrážať podiely práce, ktorá umožňuje 
pracovníkovi hospodársku nezávislosť, 
podiely zamestnanosti na čiastočný 
pracovný úväzok a nezamestnanosti na 
čiastočný pracovný úväzok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 7 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie účasti na trhu práce 
a znižovanie štrukturálnej 
nezamestnanosti 

Zvyšovanie účasti na trhu 
práce, znižovanie nezamestnanosti 
a podpora rodovej rovnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 7 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny 
dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
odstraňovanie dočasných a neistých 
pracovných miest, podzamestnanosti a 
nelegálneho zamestnávania. Profesijná 
mobilita by mala byť odmeňovaná. Je 
potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a 
podmienok zamestnávania bojom proti 
nízkym mzdám a zaručením primeraného 
sociálneho zabezpečenia aj pre 
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zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení.

zamestnancov na dobu určitú a samostatne 
zárobkovo činné osoby. Služby 
zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť 
všetkým vrátane žien, mladých ľudí a ľudí 
ohrozených nezamestnanosťou, pričom 
personalizované služby by sa mali zamerať 
na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac 
vzdialení. Členské štáty by mali zmeniť 
pracovné modely a podmienky žien, 
s cieľom posilniť ich pozíciu na trhu 
práce a zaručiť ich sociálnu ochranu 
a ostatné práva žien vrátane žien, ktoré sú 
samostatne zárobkovo činné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha -usmernenie 7 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu. Členské štáty by mali zvyšovať 
účasť pracovnej sily prostredníctvom 
politík na podporu aktívneho starnutia, 
rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a 
integráciu mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, legálnych
migrantov a ostatných zraniteľných 
skupín na trhu práce. Politiky rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom 
zabezpečujúce poskytovanie cenovo 
dostupnej starostlivosti a inováciu v 
organizácii práce by mali byť zamerané na 
zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť 
mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, 
a najmä na udržanie 
vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých 
a technických oblastiach. Členské štáty by 
takisto mali odstrániť prekážky vstupu 
nových pracovníkov na trh práce, 

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s 
nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v 
súlade s usmernením 2 pre oblasť 
hospodárskej politiky preskúmať daňové 
systémy a systémy dávok a kapacity 
verejných služieb poskytovať potrebnú 
podporu vrátane odstránenia prekážok 
účasti žien na trhu práce. Členské štáty by 
mali zvyšovať účasť ekonomicky 
aktívnych vekových skupín na trhu práce
prostredníctvom politík na podporu 
aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a 
rovnakej odmeny, prístupu k ochrane 
a výhodám žien súvisiacim so sociálnym 
systémom a prácou. Okrem toho by sa 
osobitná pozornosť mala venovať 
niektorým zraniteľným skupinám, ktoré 
čelia osobitným problémom pri hľadaní 
práce, akými sú okrem iných mladí ľudia, 
osoby so zdravotným postihnutím 
a prisťahovalci. Politiky rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom by mali 
byť zamerané na zvyšovanie miery 
zamestnanosti, najmä mladých ľudí, 
starších pracovníkov a žien. Mali by sa 
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podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie 
a sociálnu starostlivosť a podnecovať 
sociálnu inováciu.

prijať aktívne opatrenia na zvýšenie 
účasti žien vo vedeckej a technickej 
oblasti, na ich udržanie v týchto pozíciách 
a na zvýšenie ich šancí na povýšenie.
S cieľom zlepšovať možnosti spájania 
pracovného a rodinného života pre mužov 
i ženy by členské štáty mali zaručiť 
zamestnancom právo na prácu na 
čiastočný úväzok a flexibilitu, čo sa týka 
pracovných hodín a pracovného miesta, 
prístupu k dostupnej, flexibilnej a 
vysokokvalitnej starostlivosti o deti a 
starostlivosti o ostatné závislé osoby a 
primeraných materských, rodičovských a 
synovských/dcérskych dovoleniek 
a dovoleniek pri osvojení dieťaťa. 
S cieľom zaručiť pokrok v politikách 
rodovej rovnosti by členské štáty takisto 
mali odstrániť prekážky vstupu nových 
pracovníkov a žien na trh práce, 
podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, 
vytváranie pracovných miest v oblastiach 
zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie, čo 
je tiež podmienkou lepšie platených 
a uspokojujúcich pracovných miest pre 
ženy, ktoré budú vyžadovať vyššiu 
kvalifikáciu, a sociálnu starostlivosť 
a podnecovať sociálnu inováciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 7 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Mali by sa prijať osobitné opatrenia na
riešenie prekážok, ktorým čelia ženy, 
najmä staršie ženy, mladé ženy, 
migrantky, príslušníčky etnických menšín, 
lesbické ženy, transsexuálky a ženy so 
zdravotným postihnutím pri vstupovaní na 
trh práce vrátane tých, ktoré aktívne 
bojujú proti formám diskriminácie 
a sociálneho vylúčenia, ktorým čelia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 7 - odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z hľadiska rodovej rovnosti by ženy 
i muži mali mať rovnaké príležitosti 
vstupovať na trh práce a rovnaké 
príležitosti na kariérny postup. Preto by sa 
mali okrem iného vytvoriť politiky na 
presadzovanie spoločnej zodpovednosti 
medzi ženami a mužmi v súkromnej sfére 
a v oblasti starostlivosti, najmä 
vytvorením práva na otcovskú dovolenku, 
ktorými sa zabezpečí dostupná, 
vysokokvalitná starostlivosť o deti vo veku 
do 3 rokov, ktorými sa poskytne všeobecné 
vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 6
rokov a ktoré odstránia všetky formy 
diskriminácie na pracovisku, akou sú 
napríklad súčasné rozdiely v odmeňovaní 
žien a mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 7 - odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzhľadom na rozdiely medzi 
príležitosťami zamestnať sa pre ženy a 
mužov v EÚ je potrebné osobitné úsilie o 
začlenenie žien na trh práce, s cieľom 
dosiahnuť celkový cieľ 75 % 
zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 7 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je zvýšiť do roku 2020 mieru 
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 –
64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom 
väčšej účasti mladých ľudí, starších 
pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním 
a lepšej integrácie legálnych migrantov.

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého 
členské štáty stanovia svoje národné ciele, 
je zvýšiť do roku 2020 mieru 
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 –
64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom 
väčšej účasti mladých ľudí, starších 
pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním 
a lepšej integrácie migrantov. Členské 
štáty by sa mali snažiť zabezpečiť, aby 
aspoň 50 % zamestnaných žien bolo 
ekonomicky nezávislých. Rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov by sa mali do 
roku 2020 znížiť na 0 – 5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Usmernenie 7a: Rodová rovnosť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 7a:  Rodová rovnosť
Členské štáty by mali prostredníctvom 
osobitných cieľov rodovej rovnosti, 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
a osobitných politických krokov zvyšovať 
zamestnanosť žien tak, aby sa plne 
rešpektovali práva pracovníkov a 
odstránili rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov, diskriminácia a rozdiely medzi 
mierami zamestnanosti a nezamestnanosti 
mužov a žien.
Členské štáty by sa mali usilovať 
o dosiahnutie 75 % miery zamestnanosti 
pre ženy i mužov (na základe ekvivalentu 
plného pracovného úväzku) do roku 2020 
okrem iného prostredníctvom:
– zvýšenia verejných a súkromných 
investícií, väčšej miery kvalitných 
verejných služieb a podpory rodinám a 
jednotlivcom;
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– zlepšovať možnosti spájania pracovného 
a rodinného života pre mužov i ženy 
najmä v sektoroch, v ktorých sú tradične 
zamestnaní muži, zabezpečením práva na 
prácu na čiastočný úväzok, na flexibilný 
pracovný čas a miesto, ak o to žiadajú, a 
na primeranú materskú, rodičovskú a 
synovskú/dcérsku dovolenku a dovolenku 
pri osvojení dieťaťa;
– zaručenia prístupných, finančne 
dostupných, flexibilných 
a vysokokvalitných služieb, najmä 
prístupu k zariadeniam detskej opatery 
tým, že sa za cieľ stanoví zabezpečenie 
podmienok pre 50 % potrebnej opatery 
pre deti do troch rokov a 100 % opatery 
pre deti od troch do šiestich rokov, 
a lepšieho prístupu k starostlivosti 
o ostatné závislé osoby, najmä starších 
ľudí;
– riešenia neistých pracovných 
podmienok a obmedzením 
nedobrovoľného zamestnania na 
čiastočný úväzok, pretože väčšina 
postihnutých osôb sú ženy;

– intenzívnejšieho a lepšieho využívania 
zručností príslušníčok etnických menšín a 
migrantiek;
– uznania práv pomáhajúcich manželov 
a partnerov, ktorými sú vo väčšine 
prípadov ženy a ktorí poskytujú pomoc v 
remeselnej výrobe, obchode, 
poľnohospodárstve, rybolove a malých 
rodinných podnikoch, aby mohli získať 
primeranú ochranu v oblasti sociálnej 
istoty, a ich práce;
– zlepšenia pracovných podmienok 
a odmeny za prácu v sektoroch, v ktorých 
sú ženy obzvlášť početne zastúpené (t. j. 
opatera a domáce práce, niektoré sektory 
služieb);
– opatreniami na odstraňovanie prekážok, 
ktorým čelia ženy, najmä staršie ženy, 
mladé ženy, migrantky, príslušníčky 
etnických menšín, lesbické ženy, 
transsexuálky a ženy so zdravotným 
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postihnutím pri vstupovaní na trh práce 
vrátane tých, ktoré aktívne bojujú proti 
formám diskriminácie a sociálneho 
vylúčenia, ktorým čelia;
– stimulovania vyššej účasti žien vo 
vedeckých a technických povolaniach, 
zvyšovania ich šance na povýšenie 
v týchto sektoroch a zabezpečenia, aby
mali pracujúce ženy rovnaký prístup 
k odbornej príprave a vzdelávaniu a 
najmä aby boli zapájané do príležitostí, 
ktoré vznikajú v odbornej príprave na 
ekologické pracovné miesta;
Pri boji proti chudobe by členské štáty 
mali venovať osobitnú pozornosť 
skupinám žien, ktoré čelia chudobe, 
napríklad osamoteným matkám, mladým 
matkám, slobodným ženám bez pracovnej 
skúsenosti, starším ženám a migrantkám, 
pretože mnohé z nich nie sú schopné 
alebo ešte nie sú schopné zlepšiť si svoju 
situáciu vstupom na trh práce.
Členské štáty by mali vystupňovať svoje 
úsilie o plné uplatnenie zásady rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu a mali by sa 
usilovať o zníženie rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov na 0 – 5 % do 
roku 2020. Tieto ciele sa podporia 
v revidovanej smernici Komisie 
75/117/EES, legislatívnom návrhu, ktorý 
je efektívnejší ako platné právne predpisy 
a zaručuje opatrenia v prípade porušenia 
práva na rovnakú odmenu, a malo by sa 
zaručiť, že tieto opatrenia budú 
odrádzajúce a primerané (napríklad 
vyššie pokuty v prípade opakovaných 
porušení).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 8 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať Členské štáty by mali podporovať 
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produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce. 
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na 
vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, 
aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť 
vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými 
politikami v oblasti migrácie a integrácie. 
Členské štáty by mali vyvinúť systémy na 
uznávanie nadobudnutých odborných 
spôsobilostí, odstraňovať bariéry 
profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov.

produktivitu a zamestnanosť zaistením 
primeraného rozšírenia vedomostí a 
zručností, ktoré by zodpovedali súčasným 
a budúcim požiadavkám trhu práce. 
Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna 
odborná príprava musia byť dopĺňané 
účinnými stimulmi podporujúcimi 
celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na 
vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, 
aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť 
vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými 
politikami v oblasti migrácie a integrácie. 
Členské štáty by mali vyvinúť systémy na 
uznávanie nadobudnutých odborných 
spôsobilostí, odstraňovať bariéry
profesijnej a geografickej mobility 
pracovníkov, podnecovať získavanie 
prierezových schopností a tvorivosť a 
zameriavať svoje úsilie najmä na podporu 
ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie 
zamestnateľnosti starších pracovníkov a 
zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností 
a skúseností vysokokvalifikovaných 
pracovníkov vrátane výskumníkov 
a zaručovanie rovnakého prístupu 
a podnecovanie rovnakej účasti žien i 
mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 8 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo v 
spojení so systematickými informáciami 
o nových pracovných príležitostiach, 
podporovať podnikanie a zlepšiť 
predvídanie potrieb v oblasti 
požadovaných zručností. Investovanie do 
rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania 
kvalifikácie a účasti na schémach 
celoživotného vzdelávania by malo byť 

V spolupráci so sociálnymi partnermi a 
podnikmi by členské štáty mali zlepšiť 
prístup k odbornej príprave, posilniť 
vzdelávanie a profesijné poradenstvo, ktoré 
by malo zahŕňať odstraňovanie rodových 
stereotypov vedúcich k segregácii na trhu 
práce, a spojiť ho so systematickými 
informáciami o nových miestach a
zvyšujúcich sa pracovných príležitostiach 
pre ženy v sektore nových technológií, 
podporovať zastúpenie žien v malých a 
stredných podnikoch a zlepšiť predvídanie 
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podporované prostredníctvom spoločných 
finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov. Na 
podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí 
sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na 
vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

potrieb v oblasti požadovaných zručností s 
osobitným dôrazom na rovnaké 
zastúpenie žien a mužov. Investovanie do 
rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania 
kvalifikácie a účasti na schémach 
celoživotného vzdelávania by malo byť 
podporované prostredníctvom spoločných 
finančných príspevkov od vlád, 
jednotlivcov a zamestnávateľov Na 
podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí 
sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na 
vzdelávaní ani odbornej príprave, by 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi 
partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by 
pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé 
zamestnanie alebo možnosti ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane 
učňovskej praxe, a ktoré by umožnili 
rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí 
ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné 
monitorovanie uplatňovania politík 
zvyšovania schopností a predvídania 
potrieb by malo pomôcť identifikovať 
oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, 
a zvyšovať schopnosť systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy reagovať 
na potreby trhu práce. Členské štáty by na 
dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej 
miere využívať fondy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 9 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania 
by členské štáty mali efektívne investovať 
do systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä s cieľom zvyšovať 
kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť 
prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 

Na zabezpečenie začlenenia zásad rodovej 
rovnosti do programov vzdelávania 
a odbornej prípravy prostredníctvom
všeobecného prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu a odbornej príprave 
a zlepšenie výsledkov vzdelávania by 
členské štáty mali efektívne investovať do 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
najmä s cieľom zvyšovať úroveň zručnosti 
pracovných síl EÚ a umožniť 
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sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte. 
Reformy by mali byť zamerané na 
zabezpečenie získavania kľúčových 
schopností potrebných na to, aby každý 
jednotlivec uspel v hospodárstve 
založenom na znalostiach, najmä pokiaľ 
ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie 
a zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim 
požiadavkám moderných trhov práce. 
Opatrenia by sa mali týkať všetkých 
sektorov (od predškolskej výchovy a škôl 
cez vyššie vzdelávanie, odborné 
vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie 
dospelých) a brať do úvahy aj učenie v 
neformálnom a informálnom kontexte 
a mali by prispievať k znižovaniu rodovej 
segregácie podľa zamestnania, sektoru 
a postavenia na trhu práce. Reformy by 
mali byť zamerané na zabezpečenie 
získavania kľúčových schopností 
potrebných na to, aby každý jednotlivec 
uspel v hospodárstve založenom na 
znalostiach, najmä pokiaľ ide o 
zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a 
zručnosti v oblasti informačných 
a komunikačných technológií. Je potrebné 
prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa 
vzdelávacia mobilita mladých ľudí 
a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty 
by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
najmä prostredníctvom uplatňovania 
národných kvalifikačných rámcov 
poskytujúcich flexibilné možnosti 
vzdelávania a vytvárania partnerstiev 
medzi svetom vzdelávania/odbornej 
prípravy a svetom práce. Je potrebné 
zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie 
vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším 
pre netradičných študentov a mala by sa 
zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo 
rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť 
počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní 
a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani 
odbornej príprave, by členské štáty mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia na 
predchádzanie predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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Návrh rozhodnutia
Príloha - usmernenie 10 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby 
by malo byť zamerané na podporu 
plnohodnotného zapojenia sa do 
spoločnosti a hospodárstva a na 
rozširovanie podnikateľských možností 
dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia. Rovnako 
v snahe bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a 
zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné 
zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky 
celoživotného vzdelávania a aktívneho 
začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí 
príležitosti v rôznych etapách ich života 
a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. 
Systémy sociálneho zabezpečenia a 
dôchodkové systémy sa musia 
zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich 
využívanie v plnej miere s cieľom 
poskytnúť primeranú podporu príjmu 
a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti 
– a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti –
a aby bola zároveň zabezpečená ich 
finančná udržateľnosť. Systémy dávok by 
mali byť zamerané na zaručenie istoty 
príjmu počas prechodov a znižovanie 
chudoby, najmä v skupinách s najväčším 
rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s 
jedným rodičom, menšín, ľudí so 
zdravotným postihnutím, detí a mladých 
ľudí, starších žien a mužov, legálnych 
migrantov a ľudí bez domova. Členské 
štáty by taktiež mali aktívne podporovať 
sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu 

V kontexte viacrozmernej povahy chudoby 
a sociálneho vylúčenia, by malo byť úsilie 
členských štátov o zníženie chudoby 
zamerané na podporu plnohodnotného 
zapojenia sa do spoločnosti a hospodárstva 
a na rozširovanie možností zamestnania pre 
všetkých dôsledným využívaním pomoci z 
Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa 
takisto mali sústrediť na zabezpečenie 
rovnakých príležitostí a rovnakej účasti 
žien na trhu práce prostredníctvom 
prístupu k dostupným, udržateľným 
a vysokokvalitným službám vrátane 
verejných služieb (zahŕňajúcim služby 
šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a 
najmä zdravotnej starostlivosti. Členské 
štáty by mali zaviesť účinné 
antidiskriminačné opatrenia zameriavajúce 
sa najmä na ženy a zohľadňujúce 
feminizáciu chudoby a začleniť rodové 
hľadisko s cieľom chrániť rizikové 
skupiny a zabezpečiť ich začlenenie do 
trhu práce. Rovnako v snahe bojovať proti 
sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie 
ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je 
potrebné zlepšiť systémy sociálnej 
ochrany, politiky celoživotného 
vzdelávania a aktívneho začlenenia, 
s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v 
rôznych etapách ich života a chrániť ich 
pred hrozbou vylúčenia. Systémy 
sociálneho zabezpečenia a dôchodkové 
systémy sa musia zmodernizovať tak, aby 
sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere 
s cieľom poskytnúť primeranú podporu 
príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých – a tým aj 
posilnenie sociálnej súdržnosti – a aby bola 
zároveň zabezpečená ich finančná 
udržateľnosť. Systémy dávok by mali byť 
zamerané na zaručenie istoty príjmu počas 
prechodov a znižovanie chudoby, najmä 
v skupinách s najväčším rizikom 
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v prospech najzraniteľnejších skupín. sociálneho vylúčenia v kontexte rodovej 
rovnosti, napr. rodín s jedným rodičom, 
menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, 
detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, 
legálnych migrantov a ľudí bez domova 
s osobitnou pozornosťou venovanou 
obetiam terorizmu ženského pohlavia, 
nezákonnému obchodovaniu, 
organizovanému zločinu a domácemu 
násiliu. Členské štáty by taktiež mali 
aktívne podporovať sociálne hospodárstvo 
a sociálnu inováciu v prospech 
najzraniteľnejších skupín pri tvorbe 
hospodárskych a sociálnych politík, ktoré 
viac zohľadňujú rodové hľadisko.
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