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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vzdelávacej a profesijnej mobilite žien v EÚ

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 2 a 3, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej články 8, 45, 165 a 166,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 21, 23 a 25,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien 
a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2010 s názvom Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta: európsky príspevok k plnej zamestnanosti 
(COM(2010)0682),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. júna 2010 s názvom Nový impulz pre európsku 
spoluprácu pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020 
(COM(2010)0296),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o podpore mobility pracovníkov 
v Európskej únii1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2012),

A. keďže právo žiť a pracovať v inej krajine Únie patrí medzi základné slobody Únie;

B. keďže mobilita pracovníkov a vzdelávacia mobilita posilňujú pocit európskeho 
občianstva a podporujú účasť na demokratických procesoch;

C. keďže hospodárska a finančná kríza nepriaznivo zasiahla pracovný trh EÚ, najmä pokiaľ 
ide o mieru zamestnanosti a možnosť slobodne sa pohybovať a zvoliť si zamestnanie 
podľa svojho vzdelania a odbornej kvalifikácie, pričom jednou z najvýraznejšie 
zasiahnutých skupín sú ženy;

D. keďže miera pracovnej mobility v EÚ sa medzi pohlaviami výrazne líši – muži sa sťahujú 
za zamestnaním alebo z dôvodu preloženia na iné pracovné miesto omnoho častejšie ako 
ženy (44 % mužov v porovnaní s 27 % žien), pričom ženy sa za svojimi partnermi 
častejšie sťahujú na vzdialené miesta;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0455.



PE500.754v01-00 4/7 PR\920726SK.doc

SK

E. keďže hlavnými prekážkami profesijnej mobility žien sú rodová segregácia na trhu práce, 
chýbajúce primerané pracovné podmienky, pretrvávajúce stereotypy a riziká spojené 
s diskrimináciou z dôvodu pohlavia; keďže ženám v uplatňovaní ich práva na voľný 
pohyb bránia aj faktory týkajúce sa rodinného prostredia, sociálnych vzťahov, zariadení 
starostlivosti o deti, bývania a miestnych podmienok;

F. keďže na zlepšenie integrácie žien do pracovného trhu sú potrebné viacrozmerné politické 
riešenia, ktoré zahŕňajú celoživotné vzdelávanie, pracovný čas, rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom, ochranu zdravia a bezpečnosť a postupy týkajúce sa 
organizácie práce;

G. keďže vzdelávacia mobilita pomáha rozvoju profesijnej mobility a zlepšuje príležitosti 
na trhu práce, pričom musí byť dostupná pre všetkých vrátane žien s nízkou úrovňou 
kvalifikácie;

1. zdôrazňuje, že v rámci politík EÚ v oblasti vzdelávania, integrácie, migrácie 
a zamestnanosti a v sociálnych politikách je potrebné zvýšiť povedomie o situácii žien, 
a to s cieľom chrániť ich práva, presadzovať rovnosť a rovnaké príležitosti a bojovať proti 
všetkým formám vykorisťovania na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby do svojich národných stratégií a programov reforiem zahrnuli 
ustanovenia o ochrane práv žien s ohľadom na ich profesijnú mobilitu;

3. poukazuje na to, že ženy, ktoré sa do zahraničia sťahujú za prácou spočívajúcou 
v starostlivosti o deti alebo staršie osoby sú často zamestnávané bez pracovnej zmluvy 
alebo pracujú nelegálne, v dôsledku čoho prichádzajú o právo či nárok na sociálne 
zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a ďalšie výhody;

4. poukazuje na to, že ženám sťahujúcim sa za prácou do zahraničia je často ponúkaná 
najmenej cenená práca na pracovnom trhu, pokiaľ ide kvalifikáciu, mzdu i prestíž, a že 
migrácia žien za prácou je často sústredená do niekoľkých povolaní, v ktorých majú 
prevahu ženy a ktoré bývajú spojené s tradičným rozdelením rodových úloh;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby monitorovali porušovanie práv žien na pracovnom 
trhu, poskytovali ženám, ktoré odišli za prácou do zahraničia, všetky nevyhnutné 
informácie vrátane informácií o prístupe k pracovným miestam a odbornej príprave v tejto 
oblasti, ako aj k sociálnym právam a zdravotnej starostlivosti a aby poskytovali bezplatné 
poradenstvo o možnostiach získania zamestnania;

6. naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili politiku EÚ v oblasti boja proti 
priamej i nepriamej diskriminácii migrujúcich pracovníkov EÚ v hostiteľskom členskom 
štáte a proti zneužívaniu ich práv v dôsledku nedostatočnej znalosti jazyka danej krajiny 
a právnych predpisov platných v oblasti ich zamestnania v hostiteľskom členskom štáte;

7. vyzýva členské štáty, aby zriadili kontaktné miesta pre mobilných pracovníkov 
v domácnostiach a ošetrovateľov, ktorí majú so svojím zamestnávateľom individuálny 
pracovný vzťah, čím sa im poskytnú prostriedky na zriadenie siete, ktorá im umožní 
informovať sa o svojich právach;
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8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť v trendoch 
odmeňovania a zabránili tak pretrvávaniu alebo prehlbovaniu rozdielov v odmeňovaní; 

9. vyzýva členské štáty, aby pracovníkom, ktorí sa spoločne s manželom/manželkou či 
partnerom/partnerkou a/alebo deťmi presťahovali za prácou, poskytovali služby, akými sú 
zariadenia starostlivosti o deti, predškolské zariadenia, školy a zdravotné zaradenia, spolu 
s bezplatným prístupom k verejným službám zamestnanosti, a to s cieľom pomôcť 
manželovi/manželke resp. partnerovi/partnerke nájsť si v novom členskom štáte 
zamestnanie;

10. vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky mobility pracovníkov tým, že ponúknu 
ženám, ktoré nasledujú svojich manželov alebo partnerov do iného členského štátu, 
primerané služby, akými sú kurzy na uľahčenie ich začlenenia do nového sociálneho 
a kultúrneho prostredia, napríklad bezplatné jazykové a odborné kurzy;

11. opakuje svoju výzvu členským štátom, aby podporovali vzdelávaciu a pracovnú mobilitu 
prostredníctvom a) zvyšovania povedomia o týchto otázkach a zabezpečenia ľahko 
dostupných informácií pre všetkých; b) zdôrazňovania pridanej hodnoty mobility, a to už 
v počiatočných etapách vzdelávania; c) zabezpečenia potvrdenia výsledkov vzdelávania 
získaných na základe mobility medzi členskými štátmi a d) znižovania administratívneho 
zaťaženia a stimulovania spolupráce medzi príslušnými orgánmi jednotlivých členských 
štátov;

12. dôrazne vyzýva Komisiu, aby podporovala program Erasmus; poznamenáva, že program 
Erasmus od svojho vzniku v roku 1987 umožnil mobilitu viac ako 2,2 milióna študentov 
v EÚ a výrazne prispel k mobilite v európskom vysokoškolskom vzdelávaní;

13. zdôrazňuje, že ženám so zdravotným postihnutím a osamelým matkám sa musí poskytnúť 
doplnková podpora, aby tak získali prístup k existujúcim programom vzdelávacej 
mobility;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť mieru účasti žien, ktoré sa presťahovali do zahraničia, 
na programoch celoživotného vzdelávania vrátane programov zameraných na rozvoj 
zručností;

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

V najbližších rokoch bude Európa stáť pred významnou úlohou zabezpečiť čoraz väčšiu 
otvorenosť a prístupnosť pracovného trhu.

V prvom rade ide o cieľ rozvinúť profesijnú mobilitu, čo si vyžaduje lepšie prispôsobenie 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám pracovného trhu, rozvoj 
celoživotného vzdelávania a nadobúdania zručností, ako aj zlepšenie systémov uznávania 
odbornej kvalifikácie. 

V druhom rade poukazuje stále príliš nízka miera mobility pracovníkov medzi členskými 
štátmi na to, že výhody ponúkané vnútorným trhom nie sú ešte v plnej miere využité. 

V oblasti mobility stále existuje príliš mnoho prekážok, napr. nedostatočné ovládanie cudzích 
jazykov, nepriaznivé podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života 
a neaktualizované vnútroštátne právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Prístup k informáciám o cezhraničnej mobilite je stále obmedzený a veľmi často je mnoho 
ľudí odradených ich nízkou mierou kvality.

V mnohých prípadoch môže zmena zamestnania znamenať omnoho viac ako len jednoduchý 
prechod z jedného podniku alebo odvetvia do iného a môže byť aj začiatkom úplne odlišnej 
profesionálnej dráhy a nového povolania. 

Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby súbor jednotlivých vzdelávacích možností zodpovedal 
požiadavke zaistiť zamestnateľnosť aj prispôsobivosť pracovníkov počas celého ich 
pracovného života, vďaka čomu sa zvýši ich schopnosť profesijnej mobility.

Všetci občania majú v priebehu svojho pracovného života právo na primeranú úroveň 
vzdelávania, doplnenie svojich znalostí a získanie nových zručností. 

Sú to ciele, ktoré si vyžadujú spoločné prevzatie zodpovednosti zo strany vlád, verejných 
orgánov, zamestnávateľov, sociálnych partnerov i samotných občanov. 

Systémy vzdelávania a odbornej prípravy sa musia ďalej prispôsobiť potrebám pracovného 
trhu, ako aj ekonomike a spoločnosti, ktoré sa stále viac zakladajú na znalostiach. 

V čase, keď sa do trhu práce dokáže začleniť stále menej mladých ľudí, je nevyhnutné riešiť 
nové úlohy a využiť nové príležitosti spoločnosti. 

Je nevyhnutné, aby čo najvyššiu úroveň vzdelania dosiahol stále vyšší počet osôb, čo je 
obzvlášť dôležité pre ženy, ktoré z dôvodu materskej dovolenky alebo potreby starať sa 
o rodinu dočasne vystúpia z pracovného trhu a pre ktoré je dostatočná úroveň vzdelania 
zásadná z hľadiska rýchleho znovuzačlenenia do trhu práce. 

Prvým cieľom stratégie Európa 2020 je zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 
až 64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom vyššej účasti mladých ľudí a starších 
a nízkokvalifikovaných pracovníkov.

Vyššie a lepšie vzdelávanie znamená vyššiu mieru zamestnanosti a zvyšovanie úrovne 
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vzdelávania časom prispieva k vyššej zamestnanosti žien, čo má priamy pozitívny vplyv 
na HDP. 

Ďalekosiahlejší a pozitívnejší vplyv na rast možno dosiahnuť len prostredníctvom stimulácie 
a podpory investícií do ľudského kapitálu a produktivity žien.


