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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k otázke žien na neistých pracovných miestach
(2010/2017(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie z 18. decembra 2009 s názvom Rovnosť žien a mužov –
2010 (KOM(2009)0694),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2003 nazvané Zlepšenie kvality práce: 
prehľad najnovšieho vývoja (KOM(2003)0728),

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2004 pod názvom Neisté zamestnanie v Európe: 
komparatívna štúdia rizík spojených s trhom práce v pružných ekonomikách,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti 
členských štátov – časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 
(KOM(2010)0193/3),

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2009 o flexiistote v období krízy,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 
2008 o dočasnej agentúrnej práci1,

– so zreteľom na smernicu 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)2,

– so zreteľom na smernicu Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na 
dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP3,

– so zreteľom na smernicu Rady 1997/81/ES z 15. decembra 1997 o rámcovej dohode 
o práci na čiastočný pracovný úväzok, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC4,

– so zreteľom na podkladovú správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok z roku 2010 s názvom Veľmi atypické formy práce,

– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok z roku 2008 s názvom Opatrenia na boj proti nelegálnej práci v Európskej 
únii,

– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok z roku 2007 s názvom Pracovné podmienky v Európskej únii: rodové 
hľadisko,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9.
2 Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006, s. 23.
3 Ú. v. EÚ L 175, 10. 7. 1999, s. 43.
4 Ú. v. EÚ L 14, 20. 1. 1998, s. 9.
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– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok z roku 1998 s názvom Neisté zamestnanie a pracovné podmienky v Európe,

– so zreteľom na správu Eurobarometra z októbra 2007 s názvom Nelegálna práca v 
Európskej únii,

– so zreteľom na správu skupiny odborníkov Európskej komisie na rodovú problematiku a 
otázky zamestnanosti z roku 2009 s názvom Segregácia mužov a žien na trhu práce,

– so zreteľom na správu skupiny odborníkov Európskej komisie na rodové otázky, sociálne 
začlenenie a zamestnanosť z roku 2006 s názvom Nerovné postavenie mužov a žien s
ohľadom na riziko chudoby a sociálneho vylúčenia u znevýhodnených skupín v tridsiatich 
európskych krajinách,

– so zreteľom na správu Medzinárodného úradu práce s názvom (ILO) s názvom Dôstojné 
pracovné podmienky pre pracovníkov v domácnosti, ktorá bola vypracovaná pre 99. 
zasadnutie Medzinárodnej konferencie práce v júni 2010,

– so zreteľom na správu Medzinárodného úradu práce z roku (ILO) 2009 s názvom Rodová 
dimenzia práce v domácnosti v západnej Európe,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených 
z trhu práce1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 obsahujúce odporúčania pre 
Komisiu týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o budúcnosti lisabonskej stratégie s 
ohľadom na rodovú rovnosť3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. septembra 1998 o úlohe družstiev pri zvyšovaní 
zamestnanosti žien4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 1998 o dodržiavaní ľudských práv v 
Európskej únii (1996)5,

– so zreteľom na stanovisko úseku pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. mája 2010 o profesionalizácii práce 
v domácnosti (SOC/372 – CESE 336/2010 v konečnom znení),

– so zreteľom na štatistickú štúdiu Eurostatu č. 12/2010 s názvom Trhy práce 27 členských 
štátov EÚ stále v kríze,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0371.
2 Ú. v. EÚ C 16 E, 22.11.2010, s. 21.
3 Ú. v. EÚ C 287 E, 24. 11. 2006, s. 323.
4 Ú. v. EÚ C 313, 12.10.1998, s. 234.
5 Ú. v. EÚ C 80, 16. 3. 1998, s. 43.
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– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2010),

A. keďže individualizácia trhu práce, ktorá vedie k obmedzeniu kolektívneho vyjednávania, 
uvádza zamestnancov do zraniteľnejšej pozície, čo má za následok neisté pracovné 
miesta, pretože uľahčuje zamestnávateľom zavádzanie horších pracovných podmienok,

B. keďže na neistých pracovných miestach na trhu práce sú ženy nadmerne zastúpené a 
keďže isté formy neistej práce, ktorú vykonávajú ženy, ako napríklad platené práce v 
domácnosti a opatrovateľské služby, sú na trhu práce neviditeľné,

C. keďže práca na čiastočný úväzok je v sektore služieb veľmi rozšírená, najmä v hotelovom 
odvetví a gastronómii, školstve, zdravotníctve a sociálnych službách a iných komunálnych 
a sociálnych službách a službách osobnej starostlivosti, v ktorých väčšinu zamestnancov 
tvoria ženy,

D. keďže hospodárska a finančná kríza má dvojitý vplyv na neisté pracovné miesta, pretože 
prvá rekcia podnikov bola znížiť počet pracovných miest na dobu určitú, a keďže sú ďalej 
obavy, že mnohé z trvalých pracovných miest zrušených počas recesie sa už neobnovia, 
ale ich nahradia atypické – ak nie neisté – pracovné úväzky,

E. keďže pod pojmom neistá pracovná situácia sa rozumejú „neštandardné“ formy 
zamestnania s niektorou z nasledujúcich charakteristík:

 malá alebo žiadna istota zamestnania v dôsledku netrvalej, často príležitostnej 
povahy práce, pričom pracovné zmluvy obsahujú chabé pracovné podmienky alebo 
neboli vôbec uzavreté, ako je to napríklad v prípade dočasných zmlúv, 
nedobrovoľných zmlúv na čiastočný úväzok, nejasná pracovná doba a pracovná 
náplň, ktorá sa mení podľa zamestnávateľovho uváženia;

 nízke platy, ktoré môže byť dokonca neoficiálne a nejasné;

 žiadne práva na sociálnu ochranu alebo zamestnanecké výhody;

 nulová ochrana proti diskriminácii;

 obmedzené alebo žiadne vyhliadky na lepšie postavenie na trhu práce;

 žiadne kolektívne zastúpenie pracovníkov;

 pracovné prostredie, ktoré nespĺňa minimálne zdravotné a bezpečnostné normy,
F. keďže podmienky neistého zamestnania, ako v prípade nepísaných zmlúv, nedobrovoľnej 

práce na čiastočný úväzok a pretrvávajúcich rozdielov v odmeňovaní, majú dlhotrvajúci 
vplyv na ochranu sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a vystavujú pracovníkov 
väčšiemu riziku chudoby,

G. keďže počet nelegálnych pracovníčok vzrastá, najmä v odvetví práce v domácnosti,

H. keďže prácu v domácnosti, ako domáca starostlivosť, upratovanie a varenie, vykonávajú 
väčšinou ženy; keďže práca v domácnosti predstavuje v priemyselných krajinách 5 až 9 %  
pracovných miest, pričom tieto pracovné miesta sú väčšinou neisté, podhodnotené a 
neprihlásené, a keďže zraniteľnosť pracovníkov v domácnosti spočíva v tom, že sa môžu 
veľmi ľahko stať terčom nerovného a nespravodlivého zaobchádzania alebo zneužívania,
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I. keďže v súvislosti s neistými pracovnými miestami je strata profesionálnych schopností 
vysoko kvalifikovaných pracovníkov bežným problémom, najmä v prípade prepustených 
zamestnancov alebo migrujúcich pracovníkov, ktorí prijímajú pracovné miesta 
vyžadujúcich nízku kvalifikáciu, aby sa udržali na trhu práce,

J. keďže migrujúce ženy, ktoré zastávajú dočasné nekvalifikované pracovné miesta na 
periférii trhu práce alebo vykonávajú prácu v domácnosti, môžu byť vystavené dvojitej 
diskriminácii, pretože okrem toho, že pracujú často v nevysporiadaných, ak nie v 
nezákonných podmienkach, je väčšia pravdepodobnosť, že budú vystavené zlému 
zaobchádzaniu alebo násiliu, či sexuálnemu zneužívaniu; keďže navyše nebývajú 
oboznámené so svojimi právami, majú obmedzený prístup k verejným službám, 
nedostatočne ovládajú miestny jazyk, a preto nie sú schopné nadväzovať spoločenské 
kontakty, a keďže nelegálne zamestnané ženy nemajú odvahu kontaktovať príslušné 
orgány so žiadosťou o ochranu, pretože sa obávajú núteného návratu do vlasti,

K. keďže dohoda Rady Európy z 24. novembra 1969 o umiestnení ako au pair je zastaraná a 
následne nerieši aktuálne problémy v mnohých členských štátoch vyplývajúce z 
využívaním práce au pair,

Rodová povaha neistej práce
1. poukazuje na rodové hľadisko neistého zamestnania a pripomína, že na trhu práce došlo k 

presunu zo štandardným k neštandardným, často neistým formám zamestnania;
2. naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby v usmerneniach pre politiky zamestnanosti 

členských štátov a v novej stratégie pre rodovú rovnosť určili povahové črty neistého 
zamestnania;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali legislatívne opatrenia, ktoré by skoncovali s 
uzatváraním zmlúv bez udania pracovnej doby, ktoré sú bežné na pracovných miestach, 
ktoré tradične vykonávajú ženy, v odvetviach ako práca v domácnosti, opatrovateľské 
práce a gastronómia;

Sociálne podmienky
4. vyjadruje sklamanie nad tým, že balík právnych predpisov EÚ v oblasti pracovného práva 

a vyššie uvedené smernice o agentúrnom zamestnávaní na dobu určitú, na čiastočný 
úväzok a dočasnej práci náležite neriešia neistú povahu takéhoto zamestnania; preto 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali ďalšie osobitné legislatívne opatrenia, ako je 
zavedenie záväzných minimálnych sociálnych noriem pre zamestnancov a zaistenie 
rovného prístupu všetkých zamestnancov sociálnym službám a výhodám vrátane 
materskej dovolenky, zdravotnej starostlivosti a starobných dôchodkov, a to nezávisle od 
podmienok ich pracovného pomeru;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa ženy na neistých pracovných miestach združovali do 
odborov, pretože pre tieto ženy je rozhodujúca ochrana práv, ako napr. právo na 
primeranú mzdu, materskú dovolenku, spravodlivý a pravidelný pracovný čas a 
nediskriminujúce pracovné prostredie; vyzýva členské štáty, aby zaviedli sankcie pre 
obmedzovanie účasti na odborovej činnosti vo všeobecnosti;

6. zdôrazňuje potrebu legislatívnych opatrení zaisťujúcich rodovú rovnosť a zníženie 
rodovej segregácie na trhu práce; pripomína preto svoje vyššie uvedené uznesenie z 18. 
novembra 2008, naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa uplatňovania 
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zásady rovnakého odmeňovania mužov a žien, a pripomína členské štáty, aby 
bezodkladne transponovali smernicu 2006/54/ES1;

7. zdôrazňuje potrebu znížiť segregáciu na trhu práce prostredníctvom osvety a vzdelávania 
od útleho veku, napríklad podporovaním mužov na pracovných miestach spájaných so 
ženskými zručnosťami;

8. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej práci tak, že ju prostredníctvom 
preventívnych opatrení zmenia na riadne pracovné miesta, napríklad prostredníctvom 
zaručenia beztrestnosti zamestnancov, ktorí nahlásia svoj štatút nelegálneho zamestnanca, 
a prijatia odradzujúcich opatrení voči zamestnávateľom; ďalej vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zlepšili zhromažďovanie údajov a sledovali pokrok v tejto oblasti;

9. zdôrazňuje, že sociálna ochrana je základnou súčasťou flexiistoty; pripomína členským 
štátom a sociálnym partnerom závery Rady z 8. júna 2009 o flexiistote v časoch krízy, 
konkrétne uplatňovanie  zásady rovnosti pohlaví pri presadzovaní zásad flexiistoty;

10. poukazuje na to, že štúdie preukázali súvislosť medzi neistým zamestnaním a vyššou 
úrazovosťou, väčším rizikom ochorení a nebezpečných situácií; preto vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili svoje sledovaniu minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadaviek na pracovisku a pri tom sa zamerali najmä na osobitné riziká ohrozujúce 
pracovníčky;

Pracovníci v domácnosti
11. vyzýva Komisiu, aby povzbudila členské štáty k výmene osvedčených postupov a k 

plnému využitiu príležitostí spolufinancovania, ktoré ponúkajú štrukturálne fondy, najmä 
Európsky sociálny fond, k zabezpečeniu väčšieho prístupu k cenovo dostupným a 
kvalitným zaradeniam starostlivosti o deti a seniorov s cieľom zmeniť pracovné miesta v 
oblasti starostlivosti o domácnosť na dôstojné, dlhodobé pracovné miesta vo verejnom 
sektore a zabrániť tomu, aby boli ženy nútené prijímať nedobrovoľné čiastočné pracovné 
úväzky;

12. vyzýva Komisiu, aby navrhla novú európsku dohodu o pravidlách týkajúcich sa au pair, v 
ktorej sa zníži veková hranica z 30 rokov tak, aby dospelí živitelia blížiaci sa k veku 30 
rokov, nemohli byť umiestnení ako au pair, a v ktorej sa zdôrazní, že ako au pair pracujú 
mladí ľudia pri kultúrnych výmenách, ktorí vypomáhajú pri každodenných rodinných 
povinnostiach maximálne 5 hodín denne;

Migrujúci pracovníci
13. vyzýva Komisiu, aby vo svojej novej stratégii pre rodovú rovnosť posilnila svoj záväzok k 

presadzovaniu rodovej rovnosti v migračných a integračných politikách, najmä s cieľom 
plne využiť pracovný potenciál migrujúcich žien;

14. poukazuje na skutočnosť, že u migrujúcich žien je sociálna integrácia ešte ťažšia než u 
mužov; preto nabáda zamestnávateľov, aby prijali osobitné opatrenia na uľahčenie 
sociálnej integrácie migrujúcich pracovníčok;

Výskum na túto tému

                                               
1 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. 7. 2006, s. 23).
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15. osobitne upozorňuje na nedostatok výskumu na tému neistej pracovnej situácie; vyzýva 
Komisiu a EUROFOUND, aby iniciovali cielený výskum zameraný medziiným na 
zhodnotenie nákladov vyplývajúcich zo straty profesionálnych schopností a dobrých 
životných podmienok v dôsledku z neistého zamestnania, pričom budú zohľadňovať 
rodové hľadisko; zdôrazňuje, že európske výskumné programy by sa mali v budúcnosti 
viac zameriavať na sociálne otázky, ako napríklad na neisté zamestnanie;

16. víta všeobecné ciele pilotného projektu zameraného na pretváranie neistých pracovných 
miest na pracovné miesta rešpektujúce práva pracujúcich a zdôrazňuje, že pri vykonávaní 
projektu je treba venovať osobitnú pozornosť rodovej povahe neistej pracovnej situácie;

17. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Hoci neistá pracovná situácia je významnou témou už dávno, súčasná hospodárska a finančná 
kríza postavila túto problematiku do centra pozornosti a konkrétne otázka žien v neistej 
pracovnej situácii sa stala veľmi pálčivá. Kríza mala na jav neistej pracovnej situácie dvojitý 
účinok:

V prvom rade podniky postihnuté krízou zareagovali tým, že zredukovali dočasné pracovné 
miesta, napríklad znížili počet pracovníkov s zmluvami na dobu určitú, obmedzili nájomnú 
pracovnú silu alebo iné druhy netrvalých pracovných úväzkov.
Po druhé, dlhotrvajúcejší účinok krízy môže byť taký, že mnohé trvalé pracovné miesta, ktoré 
zanikli počas recesie, už nebudú obnovené, ale nahradia ich atypické druhy pracovných 
pomerov, čo umožní zamestnávateľom presunúť riziká zamestnanosti na pracovníkov, aby 
tým maximalizovali podnikové zisky a flexibilitu.

Ženy sú na neistých pracovných miestach nadmerne zastúpené. preto majú vyššie uvedené 
negatívne dôsledky na situáciu žien pracujúcich na neistých pracovných miestach 
neprimeraný dosah. Neistá pracovná situácia nie je iba hlavnou príčinou rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov, ale je aj prekážkou v kariérnych vyhliadkach, ktoré by viedli k 
lepšiemu zamestnaniu a profesionálnemu rozvoju.
Otázka neistého zamestnania sa objavila už v niekoľkých uzneseniach Európskeho 
parlamentu, a to vo viacerých súvislostiach, avšak žiadne sa nezaoberalo podstatou situácie 
žien v neistej pracovnej situácii.

2. Vymedzenie neistej pracovnej situácie

Pod pojmom neistá pracovná situácia sa rozumejú „neštandardné“ formy zamestnania 
väčšinou s niektorou z nasledujúcich charakteristík:

 malá alebo žiadna istota zamestnania v dôsledku netrvalej, často príležitostnej povahy 
práce, pričom pracovné zmluvy obsahujú chabé pracovné podmienky alebo neboli 
vôbec uzavreté, ako je to napríklad v prípade dočasných zmlúv, nedobrovoľných 
zmlúv na čiastočný úväzok, nejasná pracovná doba a pracovná náplň, ktorá sa mení 
podľa zamestnávateľovho uváženia;

 nízke platy, ktoré môže byť dokonca neoficiálne a neisté;
 nedostatok práva na sociálnu ochranu a zamestnanecké výhody,
 nulová ochrana proti diskriminácii;
 obmedzené alebo žiadne vyhliadky na lepšie postavenie na trhu práce,
 pracovníci nemajú kolektívne zastúpenie,
 pracovné prostredie nespĺňajúce minimálne bezpečnostné a zdravotné normy.

K pracovnej neistote sa pridávajú prvky, ktorými sa zvyšuje riziko a neistotu, ako napríklad 



PE442.875v01-00 10/12 PR\818274SK.doc

SK

nízka kvalifikácia, dlhé obdobie nezamestnanosti, žiadna odborná príprava, zdravotné 
problémy, opatrovateľské povinnosti. Ak je pracovník navyše zamestnaný na veľmi krátku 
dobu alebo na čiastočný úväzok, či veľmi krátko, vzniká riziko slabých práv na sociálnu 
ochranu a vylúčenia z odborovej ochrany a kolektívneho vyjednávania, ako aj zo 
spoločenských kontaktov a podpory na pracovisku. Objaví sa riziko zlej pracovnej situácie a 
nelegálnej práce s negatívnymi dôsledkami na práva na sociálnu ochranu a dôchodkové 
zabezpečenie.

3. Rodová povaha neistej pracovnej situácie

Odvetvia hospodárskej činnosti, v ktorých je najviac rozšírená práca na čiastočný úväzok, sú 
všetky v rámci sektora služieb, najmä v hotelierstve a gastronómii, školstve, zdravotníctve a 
sociálnych službách a iných komunálnych a sociálnych službách, teda v odvetviach s 
najvyšším zastúpením žien medzi zamestnancami.

Ako to dokázali predchádzajúce štúdie, vo veľkom množstve podnikov sú na čiastočný 
pracovný úväzok zamestnané výlučne ženy, pričom až v 55 % spoločností, v ktorých existujú 
takéto pracovné pomery, nie je na čiastočný úväzok zamestnaný ani jeden muž. Podľa 
posledných dostupných údajov na čiastočný pracovný úväzok pracuje 31,51 %  zamestnaných 
žien (do 30 hodín týždenne), pričom u mužov je to iba 8,3 %.

V sektore poľnohospodárstva je podiel žien zamestnaných na čiastočný úväzok nadmerný a 
dosahuje 862 % pracovníčok.

Okrem negatívnych finančných dôsledkov v rámci príjmov a dôchodkov sa pracovníkom 
zamestnaným na čiastočný úväzok nedostáva toľko podpory a sociálnej pomoci ako 
zamestnancom na plný pracovný úväzok a sú menej zapájaní do tímovej práce. Je tiež pre 
nich ťažšie postúpiť na riadiace funkcie. Treba poznamenať, že 36 % mužov s vysokým 
vzdelaním (na úrovni vysokej školy alebo na vyššej) pracujú ako manažéri v porovnaní len s
15 % žien s vysokým vzdelaním.

Výskum založený na 4. prieskume európskych pracovných podmienok dokazuje, že u 
pracujúcich žien je priemerná zamestnateľnosť nižšia. V súvislosti s prvkami, ktoré 
prispievajú k vytváraniu rozdielov v zamestnanosti, sa zistilo, že kým „formálna odborná 
príprava“ ako prvok zamestnateľnosti je u žien vyššia, ďalšie dva faktory, teda striedanie pri 
získavaní vedomostí a úloh, sú u žien omnoho nižšie. Niet sa čomu čudovať, že pracovné 
miesta, ktoré sú považované za vysoko neisté, dosahujú tiež z hľadiska zamestnateľnosti 
nízke výsledky a sú obsadzované najmä ženami a mladými pracovníkmi.

4. Zmluvná forma zamestnania

                                               
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00159&language=e
n
2 http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/women
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Medzi veľmi neisté formy zamestnania patria nepísané pracovné zmluvy, zmluvy na menej 
ako 10 pracovných hodín týždenne a zmluvy na dobu určitú na veľmi krátke obdobie, 6 alebo 
menej mesiacov. Predošlý výskum EUROFOUND-u odhalil, že pracovné zmluvy na netrvalý 
pracovný pomer a na nedobrovoľný čiastočný úväzok sú nadmerne zastúpené v druhu 
pracovnej organizácie nazývanej „obmedzená práca“. Pre takúto prácu je charakteristická 
absencia samostatnosti práce, nemožnosť vedenia diskusií o pracovných podmienkach alebo 
organizácii práce ako takej a nedostatok požiadaviek v práci. Túto formu práce možno 
tradične nájsť v neklasifikovaných manuálnych povolaniach nevyžadujúcich kvalifikáciu a 
má najvyššie zastúpenie u žien v najmladších (do 25 rokov) a najstarších (nad 55 rokov) 
vekových skupinách. Z rodového hľadiska sú vo veľmi atypických pracovných pomeroch 
alebo vo veľmi atypických pracovných podmienkach  muži a ženy vo veku od 15 do 29 rokov 
zamestnaní v podobnom pomere – 22 % mužov oproti 21 % žien. Avšak vo vyšších vekových 
skupinách sú rozdiely v zastúpení mužov a žien v atypických formách práce väčšie, pričom 
znevýhodnené sú ženy.

5. Príjem: platová diskriminácia

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien v Európe predstavuje približne 18 % (údaj z roku 2008 
od Eurostatu), čo znamená, že hodinová mzda žien je takmer o pätinu nižšia než hodinová 
mzda mužov. Táto hodnota však nezohľadňuje rozdiely v počte odpracovaných hodín, rôzne 
druhy pracovných pomerov, atď. Rodové rozdiely sa dá zhruba odôvodniť skutočnosťou, že 
ženy sú zvyčajne zamestnané na čiastočné pracovné úväzky (viď vyššie), svoju kariéru 
prerušujú častejšie a na dlhšie obdobia z dôvodu rodinných povinností, čím sa skracuje 
celková dĺžka ich praxe, pracujú v slabšie odmeňovaných priemyselných odvetviach a v slabo 
odmeňovaných sektoroch s nižším kolektívnym zastúpením a nižšou vyjednávacou mocou. 
Výskum ďalej odhalil, že ďalšie aspekty rozdielov vysvetľujú rodovo typizované úlohy v 
starostlivosti o deti.

6. Pracovníci v domácnosti

V záujme odľahčenia bremena vyplývajúceho zo starostlivosti o rodinu a o domácnosť a 
vyriešenia napätia medzi pracovnými, súkromnými a rodinnými povinnosťami pracujúce ženy 
často prenechávajú domáce práce na pracovníkov v domácnosti, z ktorých väčšinu tvoria 
práve ženy.

Hlavnou charakteristikou práce pracovníkov v domácnosti je okrem toho, že má neistú 
povahu, je aj skutočnosť, že je podhodnotená. Výsledkom toho je, že pracovníci v domácnosti 
sú často obeťou nerovného alebo nespravodlivého zaobchádzania, či zneužívania.

7. Migrantky

Ženy z menej vyspelých krajín často opúšťajú svoje deti a rodiny a odchádzajú za prácou do 
inej krajiny, na nízko kvalifikované pracovné miesta, za nevysporiadaných okolností alebo 
dokonca ako nelegálna pracovná sila. V mnohých prípadoch nebývajú oboznámené o svojich 
právach a nedostatočne ovládajú miestny jazyk, v dôsledku čoho sa ocitajú v ešte 
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zraniteľnejšej situácii. Tieto ženy sú často obeťou zneužívania, zlého zaobchádzania, 
sexuálneho zneužívania alebo nedostávajú za svoju prácu vôbec žiadnu mzdu. Tie, ktoré 
pracujú nelegálne, sa neodvažujú obrátiť na orgány, aby tieto prípady nahlásili, pretože sú 
hneď nútené vrátiť sa do krajiny pôvodu.

8. Nedostatočný výskum

V súčasnosti cítiť veľmi vážny nedostatok aktuálneho výskumu na tému neistej práce a 
predovšetkým na tému žien v neistej pracovnej situácii. To znamená, že jednou z hlavných 
úloh v budúcnosti je investovať do výskumu neistej práce a jej rodovej dimenzie a stimulovať 
ho.


