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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 EÚ čelí v súčasnosti najhoršej hospodárskej a finančnej kríze od čias veľkej 
hospodárskej krízy v 30. rokoch dvadsiateho storočia;

B. keďže účinky hospodárskej krízy mimoriadne vážne postihujú ženy, a to priamo aj 
nepriamo, najmä pokiaľ ide o rozdielnu mieru nezamestnanosti mužova a žien;

C. keďže pretrvávajúce nedostatočné zastúpenie žien na všetkých úrovniach rozhodovania 
a v oblasti sociálneho dialógu úzko súvisí s ich nedostatočným zastúpením vo vládach, 
v odboroch a zamestnaneckých organizáciách, pričom v zamestnaneckých organizáciách 
je žien trvalo zastúpených najmenej, a keďže toto nedostatočné zastúpenie môže 
znamenať nedostatočnú jasnú a ucelenú politiku v oblasti rodovej problematiky;

1. poukazuje na to, že trojstranný sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie majú 
nepochybne veľký potenciál pri podpore rodovej rovnosti; zdôrazňuje význam 
kolektívneho vyjednávania medzi vedením a zamestnancami s cieľom zlepšiť rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom a bojovať proti rozdielom v odmeňovaní žien 
a mužov a tzv. sklenenému stropu;

2. poukazuje na to, že modely zastúpenia na rôznych úrovniach (miestnej, odvetvovej, 
medziodborovej, vnútroštátnej a medzinárodnej) nie sú riadne zdokumentované;
zdôrazňuje, že údaje o zastúpení žien týkajúce sa veku, sexuálnej orientácie, spôsobilosti, 
triedy, etnického pôvodu, občianskeho postavenia a rasy v podstate neexistujú; zdôrazňuje 
význam rozčleňovania údajov;

3. naliehavo žiada členské štáty, aby ženám zaručili možnosť uplatňovať bez diskriminácie 
svoje práva vo všetkých oblastiach spoločnosti, a vyzdvihuje právo žien zúčastňovať sa na 
politickom živote a na formovaní a vykonávaní hlavných politických otázok, najmä tak, 
že budú zastávať verejné funkcie a budú volené do odborových orgánov a orgánov 
zastupujúcich pracovníkov;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v jednotlivých etapách kolektívneho vyjednávania sa 
prehliadajú osobitné potreby žien napriek skutočnosti, že práve ženy sú živiteľkami vo 
väčšine rodín s osamelým rodičom, ktoré výrazne postihuje kríza; zdôrazňuje, že bez 
zmeny v kultúre kolektívneho vyjednávania (kto a ako vyjednáva – čo poukazuje na štýl 
vedenia) možno dosiahnuť len malú zmenu, pokiaľ ide o obsah vyjednávania;
zdôrazňuje, že snahy súvisiace s otázkami, ako je rozmanitosť, rovnosť, zastúpenie 
podporujúce začleňovanie a demokratizácia vedenia v rámci inštitúcií treba prepojiť 
s agendou kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu;

5. zdôrazňuje, že kolektívne vyjednávanie predstavuje cenný doplnok právnych predpisov 
a rozhodovacieho procesu pri presadzovaní rodovej rovnosti a je kľúčovým 
mechanizmom pri uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v oblasti zamestnania;
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6. zdôrazňuje, že je potrebné zaujímať sa o názory žien, ktoré zvyčajne vyjadrujú aj záujmy 
detí a starších osôb, o ktoré sa ženy starajú, a zabezpečiť ich zastúpenie v rokovacích 
skupinách; požaduje tiež, aby sa vykonalo posúdenie vplyvu kolektívnych zmlúv 
z hľadiska rodovej rovnosti;

7. zdôrazňuje potrebu zvýšiť zastúpenie a účasť žien v rámci sociálneho dialógu a štruktúr 
kolektívneho vyjednávania a uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti na príslušných fórach;

8. vyzýva odbory, aby výslovne podporovali ženy a školili ich so zameraním na účasť 
v rokovacích skupinách vrátane Európskej zamestnaneckej rady;

9. zdôrazňuje, že odbory by mali zvyšovať informovanosť o prínosoch združovania sa 
v odboroch a uskutočňovať osobitné kampane s cieľom podporiť zapojenie žien;

10. vyzýva odbory, aby zabezpečili, že organizovanie činnosti v odboroch (schôdze, cesty, 
činnosti) bude zodpovedať potrebám vyváženia pracovného a rodinného života mužov i 
žien;

11. vyzýva odbory, aby medzi svojimi členmi a u zamestnávateľov presadzovali a posilňovali 
citlivosť, pokiaľ ide o otázky rodovej rovnosti;

12. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rovnocenné zastúpenie žien a mužov a ich účasť 
v inštitúciách podieľajúcich sa na sociálnom dialógu, vďaka čomu sa bude problematike 
rodovej rovnosti venovať väčšia pozornosť;

13. vyzýva EÚ a členské štáty, aby medzi sociálnymi partnermi podporovali citlivosť, pokiaľ 
ide o otázky rodovej rovnosti;

14. zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať agendu vyjednávania s prihliadaním na rodovú rovnosť, 
ako aj jasnú stratégiu pre problematiku rodovej rovnosti;

15. zdôrazňuje, že otázky súvisiace s rodovou rovnosťou, ako sú rozdiely v odmeňovaní 
mužov a žien, rodová segregácia na trhu práce, zosúladenie pracovných a rodinných 
povinností, podpora kariérneho rastu a boj proti násiliu a sexuálnemu obťažovaniu 
na pracovisku, musia byť začlenené do agendy sociálneho dialógu tak, aby sa zohľadnili 
záujmy žien i mužov;

16. vyzýva odbory, aby do agendy kolektívneho vyjednávania zahrnuli rodové hľadisko;

17. nalieha na členské štáty, aby vykonávali rámec činností v oblasti rodovej rovnosti (2005);

18. vyzýva členské štáty, aby svoju pozornosť zamerali najmä na malé a stredné podniky, 
ktoré majú trvale väčšie problémy, pokiaľ ide o presadzovanie rovnakých príležitostí 
a vyrovnávanie sa s nákladmi v dôsledku neprítomnosti počas materskej alebo rodičovskej 
dovolenky;

19. naliehavo žiada členské štáty, aby zaručili právo na rovnaké pracovné príležitosti, pokiaľ 
ide o prístup k zamestnaniu, o odbornú prípravu a postup v zamestnaní, ako aj o zásadu 
„rovnakej odmeny za rovnakú prácu“;

20. vyzýva členské štáty, aby každý rok udeľovali Cenu za rodovú rovnosť tým podnikom, 
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ktoré svojou personálnou a administratívnou politikou podporujú rodovú rovnosť na 
pracovisku;

21. naliehavo vyzýva členské štáty, aby skutočne uznávali materstvo a otcovstvo ako 
mimoriadnu spoločenskú funkciu a aby zaručovali právo na dovolenku, ktoré je zakotvené 
v právnych predpisoch;

22. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v legislatívnych 
opatreniach s cieľom podporovať sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie.
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