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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o situácii osamelých matiek
(2011/2049(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej ustanovenia 
o sociálnych právach a o rovnosti medzi mužmi a ženami, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
z roku 1979,

– so zreteľom na správu Komisie z 3. októbra 2008 o realizácii barcelonských cieľov 
týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku (KOM(2008)0638),

– so zreteľom na správu Komisie o rovnosti žien a mužov – 2010 (KOM(2009)0694),

– so zreteľom na správu nadácie Eurofound z 24. marca 2010 nazvanú Druhý európsky 
prieskum kvality života: rodinný život a práca,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o hodnotení výsledkov plánu 
uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a o odporúčaniach do 
budúcnosti1,

– so zreteľom na platformu EÚ proti sociálnemu vylúčeniu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o chudobe žien v Európskej únii2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii 
– 20103,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2008 s názvom Lepšia rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom: väčšia podpora zosúladenia pracovného, súkromného 
a rodinného života (KOM(2008)0635),

– so zreteľom na svoju pozíciu z prvého čítania z 20. októbra 2010 o návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS 
o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

Všeobecná situácia
                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0232.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0086.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0085.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0373.



PE462.848v01-00 4/8 PR\864476SK.doc

SK

A. keďže prevažujúci model rodiny s dvoma rodičmi už nie je taký častý a osamelé matky  
predstavujú čoraz dôležitejšiu skupinu vo všetkých pokrokových a priemyselných 
krajinách či už v dôsledku rozvodu, rozchodu, alebo toho, že sa nikdy nevydali, a keďže 
teda existuje potreba reagovať na túto novú realitu úpravou politík;

B. keďže v niektorých členských štátoch sú osamelí rodičia naďalej spoločensky 
stigmatizovaní a keďže by sa mala uznať úloha neformálnych sietí pri ich integrácii;

C. keďže prevažnú väčšinu osamelých rodičov v Európe tvoria ženy; keďže v roku 2001 
tvorili v priemere 85 % osamelých rodičov matky vo veku 25 až 64 rokov, to znamená, že 
5 % celkového ženského obyvateľstva boli osamelé matky a keďže v niektorých štátoch 
predstavovali osamelé matky 6 – 7,5 % obyvateľstva (Česká republika, Poľsko, Maďarsko 
a Slovinsko) a v ďalších dokonca 9 % (Estónsko, Lotyšsko),

D. keďže v dôsledku rôzneho právneho postavenia (rozvedená, odlúčená, slobodná alebo 
vdova) sa situácie osamelých matiek vzájomne líšia a keďže tieto poberajú rôzne druhy 
dávok;

Zamestnanosť osamelých matiek

E. keďže 69 % osamelých matiek je prítomných na trhu práce a keďže v roku 2001 pracovalo 
v priemere 18 % osamelých matiek na skrátený úväzok; 

F. keďže takéto riešenia práce na skrátený úväzok sú často nedobrovoľné, a dané rodinnými 
povinnosťami;

Riziko chudoby

G. keďže domácnosti s jedným rodičom sú viac ohrozené chudobou než domácnosti s dvoma 
rodičmi; keďže podľa najnovších údajov z roku 2006 žilo v 25 členských štátoch EÚ 32 % 
domácností s jedným rodičom v hrozbe chudoby v porovnaní s 12 % domácností, ktoré 
tvoril pár s deťmi,

H. keďže osamelým matkám hrozí vyššie riziko finančnej neistoty a chudoby než osamelým 
otcom, najmä z dôvodu ich podmienok na trhu práce vrátane vyššej nezamestnanosti, 
nižších platov a práce na čiastočný úväzok či nekvalifikovaných pracovných miest,

Kombinácia rodinného života a kariéry

I. keďže tlak na budovanie profesionálnej kariéry je najvyšší vo veku 25 – 40 rokov, kedy sú 
deti ešte malé a vyžadujú si väčšiu starostlivosť a viac času; keďže čas vyučovania je 
často nezlučiteľný s pracovnou dobou, čo mnohokrát predstavuje najväčšiu prekážku a 
problém pri skombinovaní rodinného života a kariéry,

J. keďže osamelí rodičia musia riešiť dvojnásobné ťažkosti v porovnaní s rodinami s dvoma 
rodičmi, keďže sa nemôžu deliť o povinnosti spojené s každodennou starostlivosťou o 
deti,

Všeobecná situácia



PR\864476SK.doc 5/8 PE462.848v01-00

SK

1. podporuje prácu všetkých organizácií a neformálnych sietí zameraných na osamelé matky, 
najmä v krajinách s chýbajúcou, alebo len slabou podporou rodín s jedným rodičom;

2. zasadzuje sa o združenia na podporu osamelých matiek, ktoré poskytujú odbornú prípravu 
zameranú na uľahčenie hľadania zamestnania osamelým matkám a pomoc pri zvyšovaní 
ich sebavedomia; 

3. povzbudzuje rozvoj internetových a diskusných fór alebo telefonických liniek pomoci 
zameraných priamo na osamelé matky s cieľom znížiť ich izoláciu a umožniť im výmenu 
názorov a najlepších postupov v súvislosti s ich potrebami; 

4. nabáda k rozvoju kurzov rodičovstva, ktorých cieľom by bolo pripravovať a vzdelávať 
osamelé matky v tom, ako z pozície osamelého rodiča čo najlepšie zvládnuť náročnú 
úlohu výchovy dieťaťa a zároveň mu zabezpečiť vyrovnaný životný rytmus;

Zamestnanosť osamelých matiek

5. vyzdvihuje nutnosť uľahčiť prístup k vzdelávaniu osamelým matkám, najmä mladým, 
ktoré ho v tehotenstve často ukončujú; to by im umožnilo nadobudnúť kvalifikáciu a čo 
najviac zvýšiť šance na nájdenie kvalitného zamestnania a získanie finančnej nezávislosti;

6. zdôrazňuje, že je potrebné povzbudzovať rozvoj zariadení detskej starostlivosti, okrem 
iného materských škôl, a citeľne uľahčiť prístup osamelých matiek k vzdelávaniu a 
hľadanie zamestnania;

Riziko chudoby

7. nabáda členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy pri podpore rodín s jedným 
rodičom, najmä v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá situáciu osamelých rodičov 
zhoršuje;

8. žiada členské štáty, aby zaručili rovnaké zaobchádzanie a udržali vysokú kvalitu života 
pre všetky deti bez ohľadu na rodinný stav ich rodičov poskytovaním dávok na 
všeobecnom základe tak, aby chudobu nepreniesli na svoje deti;

9. nabáda členské štáty, aby zavádzali opatrenia primerané ich vnútroštátnym právnym 
predpisom, zamerané na poskytovanie finančnej pomoci rodinám s jedným rodičom v 
podobe dávok pre osamelých rodičov, daňových úľav pre domácnosti s jedným rodičom 
či iných fiškálnych úľav pre osamelých rodičov;

10. žiada členské štáty, aby zaručili, že rodičia, ktorým ich deti neboli zverené do opatery, 
budú pravidelne platiť dávky na dieťa (alimenty);

Kombinácia rodinného života a kariéry

11. zdôrazňuje skutočnosť, že by sa mala prednostne zabezpečovať rovnováha medzi 
pracovným a osobným životom tým, že sa budú zavádzať výhodnejšie pracovné 
podmienky, okrem iného pružná pracovná doba a práca z domu, a budovať zariadenia 
detskej starostlivosti, detské jasle a iné zariadenia;
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12. zdôrazňuje, že na to, aby sa osamelým matkám uľahčilo budovanie rovnováhy medzi 
pracovným a osobným životom, je potrebné intenzívnejšie zapojenie otcov; v tejto 
súvislosti konštatuje, že v niektorých členských štátoch takmer neexistuje spoločné 
opatrovníctvo; 

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Osamelé materstvo je často prehliadaná demografická kategória, keďže pohľad na túto tému 
je veľmi zložitý.  Napriek tomu, že materstvo osamelých matiek môže siahať nad štyridsať 
rokov života a že zahŕňa všetky spoločensko-ekonomické kategórie, chýba mu 
identifikovateľná a viditeľná lobby, ktorá by bojovala za všetky osamelé matky, keďže rôzne 
politiky môžu na každú matku vplývať ináč.  Zo zemepisného hľadiska badať v rámci celej 
Európy rozdiely vo vnímaní pojmu osamelých matiek a v politikách na ne zameraných.  V 
štátoch južného Stredozemia (Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Grécko) sa bežne 
predpokladá, že široká rodina bude dobrovoľne a bez nároku na odmenu pomáhať pri 
výchove detí osamelého rodiča. V severnej Európe a v Škandinávii (Francúzsko, Švédsko, 
Nemecko, Dánsko) poskytujú štátne systémy sociálneho zabezpečenia osamelým matkám 
dávky a sociálnu pomoc. V členských štátoch východnej Európy vládne všeobecná zmes 
politík, v ktorej niektoré štáty zotrvávajú na silných rodinných hodnotách z čias komunizmu a 
iné uplatňujú akúsi zmes politík zo severnej i južnej Európy. Zemepisné rozdiely spolu s 
vekovými a spoločensko-hospodárskymi rozdielmi sťažujú osamelým matkám možnosť 
zorganizovať sa a hájiť svoje záujmy.  Stigma,  ako sa na materstvo osamelých matiek mnohí 
pozerajú – dočasný stav, ktorý sa vyrieši, len čo si osamelá matka nájde nového partnera –
ešte viac komplikuje postavenie osamelých matiek v Európe.

Päť percent žien v Európe tvoria v súčasnosti osamelé matky. Osamelé materstvo je často 
stigmatizované názormi, že ide výlučne o nezodpovedné dospievajúce dievčatá, kým v 
skutočnosti 85 % osamelých rodičov v Európe predstavujú osamelé matky vo veku 25 – 64 
rokov. Negatívnymi dôsledkami hospodárskej a finančnej krízy, ktoré pociťuje celé európske 
spoločenstvo, trpia najmä ženy. Dopady krízy sú ešte silnejšie u prevažnej väčšiny osamelých 
matiek počas ich prvých rokov (25 – 40) pracovného života.

Osamelým matkám v Európe, ktoré už beztak trpia platovými rozdielmi na základe rodu, 
komplikuje život aj ťažká voľba v tom že sa musia zadlžiť, aby sa postarali o svoje deti. 
Okrem vysokej miery nezamestnanosti u osamelých matiek sa na nezaopatrených deťoch 
osamelých matiek výrazne prejavuje cyklická povaha chudoby. Tieto deti majú k dispozícii 
menej zdrojov na to, aby boli úspešné v procese vzdelávania, čím si vytvárajú menej možností 
zapojiť sa na konkurencieschopnej úrovni do pracovnej sféry.

Zdravotný stav osamelých matiek je štatisticky navyše nestabilnejší v porovnaní s matkami v 
rodinách s dvoma rodičmi. Osamelé matky sú pod väčším tlakom, keďže v jednej osobe 
vykonávajú úlohy, ktoré bežne zastávajú dve osoby. Často si tiež nemôžu dovoliť náležitú 
zdravotnú starostlivosť a nedostáva sa im ani primeraného odpočinku.

Zo štatistík vyplýva, že osamelé matky v Európe majú nižšie vzdelanie než vydaté matky. 
Táto prekážka je osobitne ťaživá preto, že šance mladých osamelých matiek nájsť si bez 
vzdelania prácu sú len veľmi nepravdepodobné, z čoho vyplýva, že navždy zostanú v 
nekvalifikovaných zamestnaniach, lebo im budú chýbať praktické skúsenosti. Mnohé 
zamestnania, ktoré majú osamelé matky k dispozícii, sú okrem toho len na skrátený úväzok, 
alebo zle platené, čo im mimoriadne sťažuje schopnosť zabezpečiť svojim deťom vyrovnaný 
životný štandard či posunúť sa ďalej v kariére.
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Spôsoby boja proti nerovnostiam, ktorým čelia osamelé matky v Európe

Je nevyhnutné, aby na základe tejto správy riešili viaceré členské štáty problematiku 
osamelých matiek pomocou investícií a podpory výskumu v tejto oblasti. Pri tom by mali 
využívať výhody, ktoré ponúka novozriadený Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví vo 
Vilniuse. Na základe jednotlivých výsledkov výskumu by členské štáty mali okrem toho 
iniciovať v dialógoch s ostatnými členskými štátmi výmenu najlepších postupov a riešení a 
informovanosť o nich.

Mali by sa podporovať vnútroštátne politiky, ktoré budú zaručovať nepriame dotácie na 
nákup potravín. Poukážky na potraviny predstavujú príležitosť pre členské štáty bojovať proti 
cyklickej povahe chudoby tým, že poskytnú finančnú pomoc osamelým matkám.

Osamelým rodičom by sa mali poskytovať daňové  úvery, ako ich umožňujú existujúce 
postupy v Rakúsku, Belgicku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.

Osamelým matkám a ich nezaopatreným deťom by sa malo umožniť využívať výhody 
zdravotnej starostlivosti a vyrovnať tak neprítomnosť druhého vyživujúceho rodiča. Stimuly 
EÚ pre členské štáty, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť matkám a deťom s príjmom 
nižším, ako je minimálny príjem v štáte, by znamenali pozitívny krok.

Európa by mala poskytovať daňové úľavy a daňové stimuly podnikom prevádzkujúcim 
podnikové zariadenia dennej starostlivosti a detské jasle, ktoré osamelým matkám umožňujú 
pracovať, kým starostlivosť a výučba ich detí je zabezpečená.  Daňové úľavy by sa okrem 
toho mali poskytnúť podnikom zabezpečujúcim odborné vzdelávanie osamelých matiek, ktoré 
musia zvládnuť rolu matky i pracovníčky. Príkladom takejto praxe, ktorý by mohli realizovať 
aj ostatné štáty, je prípad Holandska, kde je pomoc v starostlivosti o dieťa pre osamelé matky 
bezplatná.

Aby sa osamelým matkám umožnilo skombinovať osobný život s pracovným, mali by sa im 
ponúkať na miestnej, celoštátnej a celoeurópskej úrovni pružné pracovné príležitosti, ku 
ktorým patrí práca na čiastočný úväzok, práca z domu a práca prostredníctvom internetu.   

Prednosť pri získavaní cenovo dostupného bývania by mali mať osamelé matky.

Osamelým matkám by sa mali prideľovať dodatočné príspevky v nezamestnanosti pomerne 
na každé dieťa, ktoré je v ich starostlivosti. Členské štáty môžu v tomto prípade využiť 
príklad Nemecka, ktoré už zvýšilo príspevky v nezamestnanosti pre osamelé matky s 
nezaopatrenými deťmi.


