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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 súčasná hospodárska kríza má negatívne účinky na mobilitu a najhoršie ovplyvňuje 
dočasných pracovníkov a pracovníkov na čiastočný úväzok, pričom jednou z najviac 
postihnutých kategórií sú ženy,

B. keďže rozdiely v odmeňovaní žien a mužov (v EÚ dostávajú ženy za rovnakú prácu 
v priemere asi o 17,5 % nižší plat ako muži1), ako aj rodovo segregovaný trh práce, 
nedostatok primeraných pracovných podmienok, pretrvávajúce stereotypy a riziko rodovej 
diskriminácie sú závažnými prekážkami mobility žien; keďže aj faktory týkajúce sa 
rodiny a sociálnych sietí, zariadení starostlivosti o deti, podmienky bývania a miestneho 
prostredia bránia ženám v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb,

C. keďže sú zjavné výrazné rodové rozdiely, pokiaľ ide o mobilitu pracovníkov v rámci EÚ 
(muži udávajú ako dôvod mobility nové zamestnanie alebo presun v rámci zamestnania 
oveľa častejšie než ženy, čo predstavuje 44 % oproti 27 %2); keďže je potrebné lepšie 
sledovať jav mobility na základe údajov diferencovaných podľa pohlavia, 

1. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila smernicu o rovnakom odmeňovaní žien a mužov3 v 
Európe; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali národné politiky (na 
prípravách ktorých sa zúčastnia ženy), prostredníctvom ktorých by sa odstránili rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov, a ktoré by boli zamerané na začlenenie žien na trh práce 
a podporovali by rovnaké príležitosti ako faktory, ktoré prispejú k posilneniu mobility 
pracovníkov v EÚ;

2. naliehavo žiada členské štáty, aby zverejnili údaje o odmeňovaní vo verejnom sektore a 
aby zabezpečili vyššiu transparentnosť v trendoch odmeňovania, aby sa zabránilo ďalším 
rozdielom v odmeňovaní alebo ich rozšíreniu; 

3. vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou plytvania umom žien, t. j mierou 
nedostatočného využívania kvalifikácií mobilných pracovníkov, čo je zrejmé najmä vo 
vysoko feminizovanom sektore ošetrovateliek a v oblasti starostlivosti o domácnosť; v 
tejto súvislosti naliehavo žiada členské štáty, aby riadne uplatňovali právne predpisy EÚ 
týkajúce sa uznávania kvalifikácií;

4. zdôrazňuje, že pracovníčky, ktoré sa sťahujú do zahraničia za prácou, ktorá zahŕňa 
starostlivosť o dieťa alebo staršiu osobu, ako sú opatrovateľky, „au-pair”, pestúnky alebo 
ošetrovateľky, sú často zamestnávané súkromnými subjektmi, ako sú rodiny či členovia 

                                               
1 Pracovný dokument útvarov Komisie: Správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov – 2010 
(SEK(2011)193).
2 Štúdia Eurofoundu s názvom Mobilita v Európe – cesta vpred.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) 
(Ú. v. EÚ L 204, 26.07.2006, s. 23).
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rodín, a tak nakoniec pracujú bez zmluvy či nelegálne, a nemajú preto žiadne práva ani 
výhody spojené so sociálnym zabezpečením, zdravotnou starostlivosťou atď.;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú uplatňovať smernicu 2004/38/ES 
bez akejkoľvek diskriminácie vrátane diskriminácie na základe sexuálnej orientácie; 
pripomína Komisii predchádzajúce výzvy na zabezpečenie voľného pohybu všetkých 
občanov EÚ a ich rodín vrátane registrovaných partnerstiev aj manželstiev, bez ohľadu na 
ich sexuálnu orientáciu;

6. vyzýva členské štáty, aby monitorovali situáciu pracovníkov v oblasti starostlivosti o deti 
alebo staršie osoby a aby poskytli pracovníčkam, ktoré odchádzajú do zahraničia za 
takouto prácou, všetky potrebné informácie vrátane prístupu k legálnym pracovným 
miestam a odbornému vzdelávaniu v tejto oblasti, k sociálnym právam, zdravotnej 
starostlivosti atď., a aby tiež poskytli poradenstvo týkajúce sa legálneho zamestnania a 
varovali ich pred prípadnými hrozbami čierneho pracovného trhu;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali situáciu agentúr a organizácií, ktoré 
ponúkajú pracovné miesta pracovníkom z iných členských štátov, a aby odhaľovali 
prípadné nelegálne alebo čierne pracovné miesta alebo agentúry/organizácie, ktoré 
ponúkajú fiktívne pracovné miesta;

8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v prípadoch, keď sa spolu s pracovníkom sťahujú aj 
manžel/manželka alebo partner/partnerka a deti, zabezpečili primerané – viacjazyčné –
služby pre celú rodinu, napríklad zariadenia starostlivosti o deti, predškolské, školské 
a zdravotnícke služby, ako aj bezplatný prístup k verejným službám zamestnanosti s 
cieľom pomôcť manželom/manželkám alebo partnerom/partnerkám, ktorí sa sťahujú do 
iného členského štátu, nájsť si zamestnanie;

9. upozorňuje Komisiu na existujúce rozdiely medzi členskými štátmi týkajúce sa rodinných 
prídavkov, najmä pokiaľ ide o veľké rodiny, ktoré majú diskriminačné účinky v 
uplatňovaní zásady voľného pohybu pracovníkov;

10. zdôrazňuje, že členské štáty by mali zlepšiť situáciu detí, ktoré opustili rodičia a pomôcť 
im normálne sa vyvíjať, môcť využívať vzdelávanie a primeraný sociálny život;

11. zdôrazňuje, že predĺženie obdobia na zrušenie dočasných prekážok voľného pohybu 
pracovníkov pre členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2007, bude mať obzvlášť 
negatívny vplyv na ženy, ktoré sú postihnuté nárastom nezamestnanosti, ktorý sa prejavil 
po hospodárskej kríze, pretože nemajú rovnaké možnosti flexibilnosti ako muži; 
zdôrazňuje, že ak bude pokračovať obmedzovanie ich práv na voľný pohyb, budú navyše 
vystavené chudobe, sociálnej marginalizácii a sociálnemu vylúčeniu;

12. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na vytvorenie takých podmienok pre rodiny s 
deťmi, ktoré im umožnia využiť ich právo na mobilitu tým, že stanoví záväzné minimálne 
ciele pre dostupnosť starostlivosti o deti a dovolenky na účel starostlivosti, napríklad 
otcovskej dovolenky; vyzýva členské štáty, aby deti pracovníkov, ktorí využívajú právo 
mobility, začlenili do svojich vzdelávacích systémov;

13. naliehavo žiada členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie na zabezpečenie vzájomného 
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uznávania diplomov a odborných kvalifikácií a aby umožnili zlučovanie záznamov o 
príspevkoch na sociálne poistenie na účely stanovenia výšky nárokov na sociálne 
zabezpečenie a sociálne dávky; 

14. vyzýva členské štáty, aby vytvorili mechanizmy spolupráce, ktoré majú zabrániť 
zničujúcim účinkom, ktoré má na rodiny, a najmä na deti, odlúčenie od rodičov a 
vzdialenosť medzi nimi;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytovali komplexné informácie a pracovníkom 
a ich rodinám umožnili zapojiť sa do sociálnych sietí, aby mohli byť v jazyku, ktorému 
rozumejú, lepšie informovaní o svojich právach a prípadných výhodách, ktoré majú 
k dispozícii v hostiteľskom členskom štáte, ako je prístup k verejným službám 
zamestnanosti, najmä o právach a výhodách spojených so sociálnym zabezpečením, 
starostlivosťou o deti, starostlivosť o osoby, ktoré nie sú schopné žiť samostatne, 
zdravotnou starostlivosťou, možnosťami vzdelávania, ako sú napríklad jazykové kurzy, 
a činnosťami v rámci miestneho spoločenstva; domnieva sa, že v záujme úplnosti by sa 
malo v členských štátoch vytvoriť spoločné internetové informačné prostredie;

16. vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky mobilite tým, že ponúknu ženám, ktoré 
nasledujú svojich manželov a/ alebo partnerov do iného členského štátu, zodpovedajúce 
služby, akými sú kurzy na uľahčenie ich začlenenia do nového sociálneho a kultúrneho 
prostredia, napríklad jazykové kurzy a odborné vzdelávanie;

17. víta iniciatívy Komisie, napríklad „mechanizmus pre zvýšenie mobility žien” a vyzýva ju, 
aby rozšírila a zdokonalila rozsah projektov zameraných na zvýšenie pracovnej mobility 
žien;

18. vyzýva členské štáty, aby zriadili kontaktné miesta pre mobilných pracovníkov v 
domácnostiach a ošetrovateľov, ktorí majú individuálny vzťah so svojím 
zamestnávateľom, aby im poskytli prostriedok na zriadenie siete, ktorá im umožní 
informovať sa o ich právach;
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