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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 jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je zvýšenie miery zamestnanosti mužov a 
žien v EÚ na 75%, a pretože miera zamestnanosti žien v EÚ je v súčasnej dobe na úrovni 
58,2%, s obrovskými rozdielmi medzi jednotlivými členskými štátmi,

B. keďže stratégia Európa 2020 kladie dôraz na ekologickú transformáciu, sektor 
obnoviteľných zdrojov energie a ekologické pracovné miesta s intenzívnym využitím 
vedy a technológií v záujme udržateľného hospodárstva; a pretože ženy sú stále 
nedostatočne zastúpené ako v kurzoch, tak aj a na príslušných pracovných pozíciách, čo 
vedie v jednotlivých odvetviach k vážnej rodovej segregácii,

C. keďže napriek tomu, že mikroúver je veľmi dôležitým nástrojom pri zabezpečovaní 
podnikania žien a vytvárania rodinných podnikov, sú ženy v podnikaní v Európskej únii aj 
naďalej nedostatočne zastúpené a predstavujú v priemere 30 % všetkých podnikateľov, 

D. keďže viac ako 60% absolventov univerzít sú ženy a pre vedecké špecializácie sa 
rozhoduje nedostatočný počet žien a dievčat, čo vedie v jednotlivých odvetviach k 
výraznej rodovej segregácii, a keďže rodové rozdiely medzi zamestnanosťou žien a 
mužov v odvetví informačných technológií sa v priebehu času skôr zväčšujú ako 
zmenšujú,

E. keďže rodové rozdiely na európskom trhu práce pretrvávajú v oblasti odmeňovania, v 
miere čiastočných a plných úväzkov a v miere zamestnanosti, okrem iného v dôsledku 
rodičovstva, a keďže segregácia na trhu práce v zamestnaní je hlavnou prekážkou pre 
riadne fungovanie európskeho trhu práce,

1. zdôrazňuje, že ak chcú členské štáty zvýšiť zamestnanosť žien, musia osobitnú pozornosť 
venovať účinnému vykonávaniu antidiskriminačnej legislatívy a ustanoveniam 
podporujúcim rodinu, podporovať prijímanie pracovníkov do netradičných zamestnaní na 
základe dobrovoľných opatrení a dosiahnuteľných cieľov a zabezpečovať dostupnosť 
a zodpovednosť; zdôrazňuje, že je dôležité monitorovať pracovný trh a požadované 
zručnosti; vyzýva členské štáty, aby ministerstvám práce a školstva poskytovali 
komplexnú podporu v záujme vykonávania programov na zabezpečenie rodovej rovnosti; 

2. zdôrazňuje, že ak majú byť na pracovnom trhu vysokokvalifikované a zručné 
pracovníčky, je potrebné umožniť ženám, aby vstúpili na pracovný trh, vracali sa do neho 
a aby na ňom dosahovali pokrok, najmä čo sa týka zraniteľných žien, ktoré sú vystavené 
štrukturálnej nezamestnanosti a majú ťažkosti pri návrate do zamestnania, či už v 
dôsledku straty pracovného miesta pre nedávnu finančnú krízu, alebo materskej alebo 
rodičovskej dovolenky, alebo z iných dôvodov, a to prostredníctvom možnosti preškolenia 
a prístupu k odbornej príprave bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy, s cieľom zvýšiť ich 
kvalifikáciu; ďalej zdôrazňuje, že ženám je potrebné poskytnúť možnosť aktívnej účasti 
na celoživotnom vzdelávaní v každej fáze ich pracovnej kariéry a zároveň je potrebné 
motivovať dievčatá k výberu technických a inžinierskych študijných smerov v záujme 
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pružného prispôsobenia vzdelávania a odbornej prípravy potrebám pracovného trhu, 
najmä potrebe vysokokvalifikovaných pracovníkov;

3. zdôrazňuje potrebu investovania do účinných systémov poradenstva v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom nabádať mladé ženy k výberu vedeckého, inžinierskeho 
alebo technického zamerania, či už akademického alebo neakademického; poukazuje na 
nutnosť venovať osobitnú pozornosť zavádzaniu schopností v oblasti IKT, digitálnej 
gramotnosti a komunikačných zručností do odbornej prípravy a politík celoživotného 
vzdelávania v členských štátoch, ako aj povzbudzovať ženy k ich využitiu, a rozšíreniu 
možností vzdelávania pre ženy s cieľom umožniť im prispôsobiť sa zmenám na 
pracovnom trhu počas ich kariéry, a tým zvýšiť ich účasť v strategických sektoroch pre 
ďalší vývoj; považuje za nevyhnutné bojovať proti rodovým stereotypom vo vzdelávaní;

4.  trvá na tom, že ak sa kvalifikácia a schopnosti pracovníčok majú v meniacom sa 
hospodárskom prostredí zachovať a ak sa má tým, ktorí si to želajú, pomôcť pri návrate do 
práce, je rozhodujúce, aby sa do činností odbornej prípravy organizovanej 
zamestnávateľom zapojili aj pracovníci na rodičovskej dovolenke; 

5. vyzýva členské štáty, aby zvýšili snahu predísť segregácii na pracovnom trhu zahrnutím 
takých nástrojov do štrukturálnych reforiem trhov práce, akým je napríklad Európsky 
sociálny fond (ESF), a tým bojovať proti profesionálnej segregácii žien, čo dokazuje 
neadekvátne zastúpenie žien na vedúcich pozíciách aj na pracovnom trhu segregovanom z 
rodového hľadiska, a to prostredníctvom účinných opatrení proti predsudkom a 
stereotypom, ako aj prekážkam v podobe tzv. skleneného stropu, a výmenou osvedčených 
postupov a porovnávacích ukazovateľov medzi členskými štátmi a legislatívnymi 
opatreniami vrátane kvót na zvýšenie zastúpenia žien na vedúcich pozíciách;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovaním manažmentu rôznorodosti, 
motivovaním žien v profesionálnej oblasti a podporou vytvárania nových pracovných 
pozícií s pružnejšími formami pracovných podmienok podporili opatrenia na zladenie 
pracovného a rodinného života, účasť žien na pracovnom trhu a aby na takúto účasť 
poskytli investície;

7. zdôrazňuje, že nové pracovné miesta by mali byť doplnené novými formami pracovných 
dohôd, ktoré umožnia pracovníkom s nezaopatrenými deťmi, aby pracovali počas 
alternatívnych pracovných hodín, aby skrátili svoj pracovný čas alebo sa rozhodli pre 
prácu na diaľku; 

8. nabáda Komisiu, aby podporovala uplatňovanie rodového hľadiska v priemysle s cieľom 
umožniť rovnaké zastúpenie mužov a žien, pričom osobitná pozornosť by sa venovala 
odvetviam, v ktorých tradične dominujú muži;

9. vyzýva Komisiu, aby doplnila existujúci právny rámec týkajúci sa rovnováhy medzi 
pracovným a osobným životom, a aby predložila nové legislatívne návrhy týkajúce sa 
rodičovskej dovolenky, dovolenky pri adopcii dieťaťa a poskytnutí starostlivosti závislým 
osobám; so znepokojením upozorňuje na aktuálnu patovú situáciu v Rade vo vzťahu k 
navrhovanej revízii smernice 92/85/EHS;

10. zdôrazňuje potrebu nastaviť trh práce v záujme zosúladenia pracovného a rodinného 
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života vytvorením štruktúr a inštitúcií starostlivosti o deti, starších ľudí a ostatné závislé 
osoby, aby sa tak dosiahli skutočné potreby a zabezpečili kvalitné služby starostlivosti 
dostupné pre všetkých, tak, aby pracujúce matky mohli dosiahnuť rovnováhu pracovného 
a rodinného života s cieľom zlepšiť účasť žien na trhu práce a ich ekonomickú 
nezávislosť;

11. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť pružnejšiu pracovnú dobu a rôzne možnosti práce na 
diaľku bez toho, aby bola ohrozená ekonomická nezávislosť pracovníkov, najmä žien, 
ktoré sú častejšie nedobrovoľne zamestnané dočasne či na čiastočný úväzok; zdôrazňuje 
potrebu slušných miezd a prístupu k úplnému sociálnemu zabezpečeniu v práci na plný, 
ako aj na čiastočný úväzok;

12. konštatuje, že príležitosti na zvýšenie miery zamestnanosti žien sa vyskytujú nielen v 
oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb, ale aj v sektore domácej obrany, v odvetví 
logistiky (vrátane dopravy), v rámci podnikateľských služieb – napríklad poisťovníctva a 
konzultačnej činnosti – a tiež v oblasti životného prostredia a udržateľných pracovných 
miest;

13. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a rozvíjali osobitné programy 
zamerané na nábor žien na technické pozície prostredníctvom dotácií pre mladé 
akademické pracovníčky v súlade s osvedčenými postupmi v určitých členských štátoch, 
ako je napríklad program Excellentia v Rakúsku, ktorý umožnil zdvojnásobiť počet 
univerzitných profesoriek s vedecko-technickým zameraním a prispel aj k zriadeniu 
vysokokvalitných výskumných stredísk, ktoré vedú ženy;

14. zdôrazňuje, že „zelené pracovné miesta“ majú potenciál stať sa kľúčovým rastovým 
segmentom budúcich trhov práce EÚ; vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zaistili, 
že ženy budú mať z týchto pracovných miest prínos v rovnakej miere ako muži, žiada o 
osobitnú pozornosť s cieľom zaistiť, že transformácia na obnoviteľné zdroje energie a 
investície do tzv. zelených technológií na modernizáciu fyzickej infraštruktúry bude 
zahŕňať aj rozvoj dôstojnej a kvalitnej práce pre mužov a ženy;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby povzbudili súkromný a verejný sektor k prijatiu 
všetkých možných a potrebných opatrení na odstránenie rodových rozdielov v 
odmeňovaní a výrazných nerovností z hľadiska prístupu, odmeňovania, kariérneho 
rozvoja, účasti a riadenia s cieľom zvýšiť zastúpenie žien na pracovnom trhu; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam transparentnosti v podobe lepších štatistických údajov a 
použiteľnej definície tzv. práce rovnakej hodnoty; víta oznámenie Komisie o revidovaní 
dôchodkového systému pre osoby s rozdielmi v príspevkoch na dôchodkové sporenie v 
dôsledku období nezamestnanosti, choroby alebo poskytovania starostlivosti, ktoré sa 
týkajú najmä žien.
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