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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže sociálne služby vo verejnom záujme zohrávajú zásadnú úlohu v oblastiach, ako je 
boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, ochrana ľudských práv a ľudskej 
dôstojnosti, podpora sociálnej spravodlivosti a sociálneho zabezpečenia, rovnosť medzi 
ženami a mužmi, solidarita medzi generáciami, ochrana práv detí, zosúladenie 
súkromného a pracovného života a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a regionálnej 
súdržnosti, 

B. keďže rodová segregácia v oblasti sociálnych služieb, tak v odvetviach, ako aj v 
zamestnaniach, má nepriaznivý vplyv na pracovné podmienky a výšku miezd a keďže 
neplatená starostlivosť o domácnosť, deti a starších ľudí je vykonávaná prevažne ženami,

C. keďže sociálne služby vo verejnom záujme, a najmä prístup k službám starostlivosti 
o deti, starších ľudí a iné závislé osoby sú nevyhnutné na dosiahnutie rovnocennej účasti 
žien a mužov na trhu práce, vo vzdelávaní a v odbornej príprave,

D. keďže rozširovanie sociálnych služieb vo verejnom záujme bolo a je hnacou silou pri 
začleňovaní väčšieho počtu žien na trh práce,

1. naliehavo žiada členské štáty, aby zachovali prístupné, cenovo prijateľné a vysokokvalitné 
sociálne služby ako v období rýchleho hospodárskeho rastu a aby zaručili 
nediskriminačný prístup k týmto službám bez ohľadu na pohlavie, príjmy, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, zdravotné postihnutie, vek, 
sexuálnu orientáciu alebo podmienky zamestnania; domnieva sa, že sociálne služby majú 
zásadný význam pri zaručení rodovej rovnosti, pretože sú spolu so zdravotníckymi 
službami a zariadeniami starostlivosti o deti jedným z hlavných pilierov, o ktoré sa opiera 
úsilie o zvýšenie miery zamestnanosti žien a rovnosti vo všeobecnosti;

2. trvá na tom, že treba zabrániť tomu, aby súčasná finančná a hospodárska kríza a budúce 
hospodárske vyhliadky ohrozili rozvoj sociálnych služieb vo verejnom záujme, čo by 
dlhodobo narušilo rast zamestnanosti, hospodársky rast v EÚ, zvyšovanie finančných 
príspevkov, nárast pôrodnosti a presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi;

3. poukazuje na to, že rozšírenie sociálnych služieb vo verejnom záujme bolo a je hnacou 
silou pri začleňovaní väčšieho počtu žien medzi pracovné sily, pričom odkazuje na 
zisťovanie pracovných síl z roku 2008, z ktorého vyplýva, že ženy tvorili 79 % pracovnej 
sily v zdravotníckych službách, 81 % v službách rezidenčnej starostlivosti a 83 % 
v nerezidenčnej sociálnej starostlivosti;

4. vyzýva členské štáty, aby zaviedli moderné proaktívne stratégie v oblasti sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zaistiť účinnosť a efektívnosť sociálnych výdavkov a aby pritom 
zohľadňovali zásady rodovej rovnosti; poznamenáva, že tieto politiky vrátane 
presadzovania inkluzívnych trhov práce, prevencie a rehabilitácie môžu spočiatku 
vyžadovať viac finančných prostriedkov, ale mali by viesť k úsporám nákladov a 
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z dlhodobejšieho hľadiska zvýšiť kvalitu výsledkov;

5. požaduje, aby sa venovala väčšia pozornosť potrebe školení a prípravných kurzov pre 
osoby pracujúce s obzvlášť zraniteľnými skupinami, ako sú deti, problémová mládež a 
starší ľudia, s cieľom prispôsobiť služby čo najviac individuálnym potrebám užívateľov a 
zvýšiť ich kvalitu;

6. zdôrazňuje, že v situácii, v ktorej sa potreba služieb stáva čoraz komplikovanejšou 
a komplexnejšou, je nevyhnutné podporovať výraznejšiu orientáciu na používateľa 
a posilnenie jeho postavenia, zohľadňovať rodové hľadisko a posilniť prístup k sociálnym 
právam, najmä v prípade znevýhodnených skupín vrátane slobodných matiek, žien so 
zdravotným postihnutím, žien, ktoré sa stali obeťami rodového násilia, prisťahovalkýň, 
príslušníčok menšín, žien s nízkou kvalifikáciou a starších žien, pretože tieto skupiny sú 
viac vystavené riziku chudoby; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila a chránila všeobecný 
prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám a navrhla účinné stratégie boja 
proti viacnásobnej diskriminácii;

7. odporúča členským štátom, aby pri vymedzovaní sociálnych služieb vo verejnom záujme 
zohľadňovali rodovo špecifické služby, najmä poradenské a sociálne služby určené hlavne 
ženám, a dôležité služby, ktoré prispievajú ku kvalite života žien a k rovnosti, ako sú 
zdravotnícke služby, predovšetkým služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
vzdelávanie alebo starostlivosť o starších ľudí;

8. požaduje, aby Komisia využila podporu rovnakých príležitostí ako ukazovateľ pri 
hodnotení poskytovania sociálnych služieb vo verejnom záujme;

9. zdôrazňuje, že hospodárska a finančná kríza a úsporné opatrenia nariadené členskými 
štátmi by nemali viesť k zníženiu miery investícií do sociálnych služieb vo verejnom 
záujme, ale naopak, tieto služby sa vzhľadom na svoj význam musia ešte viac posilniť, 
aby spĺňali potreby žien;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonali posúdenie rodového vplyvu v prípade 
rôznych sociálnych služieb vo verejnom záujme a aby zabezpečili, že z posudzovania 
navrhovaných aktivít EÚ z hľadiska rodovej rovnosti sa stane pravidelný a transparentný 
proces so zrejmými výsledkami a že rodové hľadisko bude zahrnuté do rozpočtu všetkých 
programov a politík EÚ a jej členských štátov; žiada tiež Komisiu, aby do svojich 
monitorovacích správ zaradila otázku rodovej rovnosti;

11. vyzýva členské štáty, aby v rámci politík zameraných na zladenie pracovného a rodinného 
života zabezpečili prístupné, cenovo dostupné, kvalitné a rôznorodé formy poskytovania 
starostlivosti o deti, ako je stanovené v rámci barcelonských cieľov, a aby zlepšili 
poskytovanie starostlivosti o starších ľudí a závislé osoby, čo je základný krok 
k dosiahnutiu rovnosti medzi ženami a mužmi, keďže služby v oblasti starostlivosti o deti 
nielenže umožňujú ženám začleniť sa do trhu práce, ale zároveň ponúkajú aj pracovné 
príležitosti, žiada Komisiu a členské štáty, aby podnikli kroky smerujúce k uznaniu osôb, 
väčšinou žien, poskytujúcich neplatenú starostlivosť o domácnosť, deti a starších ľudí, 
pretože majú veľmi dôležitú úlohu pre udržateľnosť sociálnych systémov;

12. konštatuje, že v dôsledku demografických zmien sú opatrovateľské, zdravotnícke 
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a sociálne služby vo všeobecnosti odvetvím, ktoré rastie a má potenciál na vytváranie 
pracovných miest pre ženy aj mužov; vyzýva členské štáty, aby využili tento potenciál 
tak, že posilnia tieto nedostatočne platené a podhodnotené odvetvia, v ktorých sú 
zamestnané prevažne ženy, zlepšia mzdové podmienky, infraštruktúru a odbornú prípravu;

13. vyzýva členské štáty, aby podporovali dohody medzi sociálnymi partnermi týkajúce sa 
politík zladenia pracovného a rodinného života a iniciatív poskytovania podnikových 
a územných sociálnych výhod, s náležitým ohľadom na pozitívne opatrenia prijaté na 
zmluvnom základe v posledných rokoch a na experimenty financované z Európskeho 
sociálneho fondu;

14. poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť, aby vnútroštátne, regionálne a miestne orgány 
uľahčili prístup k sociálnemu ubytovaniu pre ženy, ktoré sú v núdzi alebo sú vystavené 
riziku vylúčenia, a pre ženy, ktoré boli obeťami rodového násilia, v oboch prípadoch 
najmä vtedy, ak majú nezaopatrené deti;

15. vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zapojila do úsilia o dosiahnutie cieľa spočívajúceho 
vo vypracovaní a prijatí súboru pravidiel, na ktorých sa dohodnú sociálni partneri na 
úrovni EÚ a ktoré budú zamerané na presadzovanie základných práv, pokiaľ ide o 
rovnaké príležitosti, a rozšírenie právnych záruk týkajúcich sa rodového aspektu tak, aby 
sa vzťahovali na mzdové a pracovné podmienky, prístup k opatreniam umožňujúcim 
zladiť rodinný a pracovný život, odbornú prípravu, kariérny postup a bezpečnosť;

16. zdôrazňuje, že je rozhodujúce zaručiť prístup najzraniteľnejších skupín žien k službám v 
oblasti odbornej prípravy a zamestnanosti v záujme zaistenia ich finančnej nezávislosti 
a úplného začlenenia do spoločnosti;

17. poznamenáva, že členské štáty by mali venovať väčšiu pozornosť primeranému 
odmeňovaniu osôb pracujúcich v odvetví zdravotníckych a sociálnych služieb, aby sa tak 
v budúcnosti vyhli ťažkostiam pri získavaní kvalifikovaných zamestnancov, nedostatku 
pracovných síl a poklesu kvality sociálnych služieb vo verejnom záujme; poukazuje na to, 
že práve v týchto sektoroch vzniklo v poslednom čase najviac pracovných miest, najmä 
pre ženy;

18. upozorňuje na to, že je nutné viac oceňovať prácu osôb zamestnaných v oblasti sociálnych 
služieb, ktorých väčšinu tvoria ženy, pretože ich práca je náročná, vyžaduje starostlivý 
prístup a veľkú osobnú angažovanosť a nie je spoločensky veľmi uznávaná;

19. vyzýva členské štáty, aby aj prostredníctvom daňových stimulov a osobitnej finančnej 
pomoci podporovali formy pomoci v domácnosti a podpory starších ľudí a zraniteľných 
osôb, hlavne žien, a aby zmiernili negatívny vplyv na zamestnávanie príbuzných, 
predovšetkým žien, starajúcich sa o závislých členov rodiny.
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