
PR\921039SK.doc PE500.651v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2012/2301(INI)

3.12.2012

NÁVRH SPRÁVY
o vplyve hospodárskej krízy na rovnosť medzi mužmi a ženami a práva žien
(2012/2301(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier



PE500.651v02-00 2/11 PR\921039SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................9



PR\921039SK.doc 3/11 PE500.651v02-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve hospodárskej krízy na rovnosť medzi mužmi a ženami a práva žien
(2012/2301(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii a na 
článok 8, článok 153 ods. 1 písm. i) a článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu 
hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (COM(2012) 
0173) a sprievodný dokument o využití potenciálu osobných služieb a služieb pre 
domácnosť v oblasti zamestnanosti (SWD(2012)0095),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej 
únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (COM(2011)0609), ktorý 6. októbra 2011 
predložila Komisia,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý Európska rada 
prijala v marci 2011, 

– so zreteľom na správu Komisie z roku 2011 o pokroku v oblasti rovnosti medzi ženami a 
mužmi v roku 2010 (SEC(2011)0193),

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

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

– so zreteľom na smernicu 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom 
trhu1, 

– 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 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich 
poskytovaniu3, 

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
3 Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
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18. decembra 1979, 

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

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o rodových aspektoch hospodárskeho 
poklesu a finančnej krízy2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. októbra 2010 o otázke žien na neistých pracovných 
miestach3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. februára 2011 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20104,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o podobe chudoby žien v Európskej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 o ženách a riadení podnikov6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o podnikaní žien v rámci malých a 
stredných podnikov7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o situácii osamelých matiek8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20119, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 
o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o pracovných podmienkach žien 
v odvetví služieb11,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2012),

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0371.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0231.
3 Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 1.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0085.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0086.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0330.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0367.
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0458.
9 Prijaté texty, P7_TA(2012)0069.
10 Prijaté texty, P7_TA(2012)0225.
11 Prijaté texty, P7_TA(2012)0322.
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A. keďže Európska únia čelí najväčšej hospodárskej a finančnej kríze od veľkej depresie 
v rokoch 1930 a v jej dôsledku sa výrazne zvýšila miera nezamestnanosti v členských 
štátoch; keďže táto kríza má mimoriadne vážne dôsledky pre ženy, ktoré sú zasiahnuté 
priamo – stratou a nestabilitou svojho zamestnania – a nepriamo prostredníctvom 
rozpočtových úspor vo verejných službách a sociálnej pomoci; keďže je dôležité 
zamýšľať sa nad rozmerom rovnosti medzi ženami a mužmi pri vyrovnávaní sa s touto 
krízou a hľadaní riešení ako jej čeliť;

B. keďže v momente vstupu do hospodárskej krízy bol vplyv silnejší na mužov ako na ženy 
a keďže vývoj nezamestnanosti mužov a žien poukazuje na to, že postupom času došlo 
k rozdielom: ženy neboli prvými obeťami krízy, ale dnes ich viac zasahujú jej dôsledky, 
a to trvanlivejším spôsobom; keďže táto fáza je oveľa menej zdokumentovaná, a preto 
dôsledky pre ženy majú tendenciu byť podceňované;

C. keďže nezamestnané ženy sa veľmi často nezahŕňajú do oficiálnych údajov, pretože ženy 
majú tendenciu stiahnuť sa z trhu práce a vykonávať neplatenú alebo neformálnu prácu;

D. keďže zníženie rozpočtu, ku ktorému pristúpili vlády pri uplatňovaní úsporných plánov, 
sa týka verejného sektora, kde sú ženy najviac zastúpené – približne 70 % zamestnancov 
v sektore – a keďže ženy sa v súčasnosti stali hlavnými obeťami úsporných opatrení;

E. keďže pre ženy je zníženie počtu pracovných miest sprevádzané najmä úpravou trvania 
práce a keďže vplyv oživenia bude veľmi pravdepodobne rýchlejší v priemyselnom 
sektore a spôsobí tak oživenie mužskej práce, ktorá bude rásť rýchlejšie ako ženská 
práca; keďže ženská práca bude teda trvalejším spôsobom postihnutá úspornými 
opatreniami uskutočnenými vo verejných službách;

F. keďže aktuálne dôsledky krízy budú mať tiež výrazný vplyv na ženy z dlhodobého 
hľadiska, a to v dôsledku ich prerušovaných kariér pozostávajúcich z nestabilných alebo 
dokonca neformálnych pracovných miest, ktoré sú zle platené a často na čiastočný 
pracovný úväzok, v dôsledku ktorých nakoniec vzniká nárok na veľmi nízke dôchodky;

G. keďže stereotypy, ktoré sa viažu na zamestnanie žien, a myšlienka, podľa ktorej je 
nezamestnanosť mužov oveľa závažnejšia ako nezamestnanosť žien, sú hlboko 
zakorenené;

H. keďže približne 23 % občanov Únie čelilo hrozbe chudoby alebo vylúčenia v roku 20101

a keďže toto znižovanie životnej úrovne obyvateľstva sa väčšinou dotýka žien, u ktorých 
sa veľmi často hromadia početné ťažkosti: rodiny osamelých rodičov, vo veľkej väčšine 
ide o ženy, ťažkosti s udržaním alebo nájdením zamestnania v takejto situácii, ťažkosti 
s ubytovaním a zaručením starostlivosti o závislé osoby (deti, rodičia, choré alebo 
zdravotne postihnuté osoby);

I. keďže u žien zaznamenávame zvyšovanie neformálnej a neplatenej práce, či už 
dobrovoľnej alebo nie, aby prekonali krízu, a keďže podľa štúdie OECD2 domáca práca 

                                               
1 Eurostat, 23% of EU citizens were at risk of poverty or social exclusion in 2010 - Issue 
9/2012.
2 OCDE, Panorama de la société 2011, les indicateurs sociaux de l'OCDE, @OCDE2011.
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predstavuje 33 % z HDP členských štátov OECD;

J. keďže ženy boli hlavnými prijímateľmi pri vytváraní pracovných miest v rokoch 1998 
(miera zamestnanosti žien v EÚ: 55,6 %) až 2008 (miera zamestnanosti žien v EÚ: 62,8 
%)1 v Európskej únii a keďže zamestnanosť vzrástla o 12,7 % u žien a iba 3,18 % 
u mužov, ale keďže nezamestnanosť v roku 20122 je o niečo vyššia u žien (10,7 % u žien 
a 10,6 % u mužov);

K. keďže v roku 2011 pracovalo 31,6 % žien na čiastočný pracovný úväzok oproti 8,1 % 
mužov;

L. keďže ženy, ktoré vstupujú do aktívneho života, zohrávajú úlohu hybnej sily pri návrate 
k rastu a keďže umožňujú zvyšovať príjem rodiny, ktorý prináša zvyšovanie spotreby 
a umožňuje dynamizovať hospodárstvo;

1. pripomína, že rovnosť medzi mužmi a ženami je jedným zo základných cieľov Európskej 
únie a že rovnosť musí byť jednou zo základných zásad pri riešení súčasnej hospodárskej 
a finančnej krízy;

2. pripomína, že miera zamestnanosti žien dosiahla úroveň 62,8 % v roku 2008, pričom sa 
v posledných desiatich rokoch neustále zvyšovala, a Európska únia zaznamenala mierne 
zníženie od začiatku hospodárskej krízy, pričom v roku 2011 sa táto miera ustálila na 
62,3 %; trvá preto na potrebe navrhnúť trvalé riešenia zohľadnením rozmeru rovnosti 
žien a mužov v politikách na udržanie zamestnanosti a obnovenie rastu;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že napriek porovnateľnej miere nezamestnanosti u mužov a žien 
mala kríza na nich rozdielne vplyvy, pretože ženy sú vystavené výraznejšiemu 
zvyšovaniu nestability, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky, výraznému zníženiu 
svojich príjmov v dôsledku takých faktorov, ako je pretrvávanie rozdielov medzi platmi 
mužov a žien v priemere približne o 17 % a nerovnosti v príspevkoch v nezamestnanosti, 
ktoré z toho vyplývajú, vynútený rast práce na čiastočný úväzok alebo znásobovanie 
nestabilných pracovných miest alebo miest s pracovnou zmluvou na dobu určitú 
v neprospech stabilnejších pracovných miest;

4. pripomína, že veľmi výrazné rozdiely pretrvávajú medzi jednotlivými členskými štátmi 
Európskej únie, kde miera zamestnanosti žien sa pohybuje od 48,6 % do 77,2 %, a že 
tieto rozdielne situácie si vyžadujú riešenia prispôsobené každej situácii; okrem toho 
zdôrazňuje potrebu stanoviť spoločné spoľahlivé ukazovatele, aby sa dali vyhodnotiť 
potreby a vypracovať primerané riešenia;

5. pripomína, že už pred hospodárskou krízou ženy zastávali väčšinu nestabilných 
pracovných miest alebo miest s čiastočným pracovným úväzkom a že kríza túto 
tendenciu posilnila;

6. zdôrazňuje, že ženy zohrávali kľúčovú úlohu pri prekonávaní krízy a že podľa nedávnych 

                                               
1 Eurostat, taux d'emploi des femmes, Union européenne 27 pays.
2 Eurostat, taux de chômage harmonisé des hommes et des femmes, septembre 2012, Union 
européenne.
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publikácií zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní konkurencieschopnosti a výkonnosti 
podnikov v prípade, že zastávajú riadiace posty, a že je teda naliehavé, aby sa 
zúčastňovali na vypracúvaní plánov obnovy s cieľom podporiť sociálnu súdržnosť;

7. zdôrazňuje skutočnosť, že súčasná hospodárska a finančná kríza a znižovanie rozpočtov, 
ktoré z toho vyplýva, nesmie ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci politík na podporu 
rovnosti mužov a žien, ani nesmie byť zámienkou na zníženie úsilia v tejto oblasti;

8. pripomína, že znižovanie verejných rozpočtov bude mať za následok zvyšovanie 
nerovnosti medzi mužmi a ženami, nezamestnanosť žien, ktoré tvoria väčšinu vo 
verejnom sektore a sú hlavnými prijímateľmi sociálnych politík, a v dôsledku toho, 
ďalšie zvyšovanie feminizácie chudoby;

9. žiada Komisiu a členské štáty, aby do všetkých politík v oblasti zamestnanosti zahrnuli 
celkový prístup k rovnosti medzi ženami a mužmi, prijali opatrenia potrebné na podporu 
návratu k zamestnanosti žien a aby tento prístup začlenili do usmernení pre zamestnanosť 
Európskej únie;

10. víta návrh smernice o lepšej rovnováhe medzi mužmi a ženami na riadiacich miestach 
v podniku;

11. žiada členské štáty, aby zaviedli politiky hromadnej odbornej prípravy zamestnancov, 
aby ich pripravili na vývoj pracovných miest a pre nové pracovné miesta zohľadňujúc 
osobitné miesto žien; žiada, aby v podnikoch systematicky uplatňovali plány odbornej 
prípravy s cieľom pripraviť rekvalifikáciu zamestnancov, navrhnúť personalizované 
zatriedenie a ponúknuť odbornú prípravu prispôsobenú uchádzačom o prácu a nízko 
kvalifikovaným zamestnancom;

12. žiada Komisiu a členské štáty, aby propagovali politiky a programy odbornej prípravy 
určené ženám s cieľom zvýšiť ich účasť v rôznych oblastiach činnosti, pričom treba 
stanoviť osobitné sprievodné opatrenia, aby ženy mohli skĺbiť svoju prácu, odbornú 
prípravu a rodinný život; pripomína dôležitú úlohu, ktorú zohráva Európsky sociálny 
fond, pokiaľ ide o zamestnateľnosť, prostredníctvom politík v oblasti odbornej prípravy, 
a vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby podporovali jeho využívanie;

13. pripomína, že v mnohých členských štátoch sa prístup k prvému zamestnaniu na plný 
pracovný úväzok pre mladé ženy (vekový skupina 15 – 24 rokov) zužuje od začiatku 
krízy, a na vyriešenie tejto situácie mnohé ženy predlžujú svoje štúdium; pozoruje, že 
napriek tejto tendencií a skutočnosti, že lepšia odborná príprava vcelku lepšie chráni 
ženy, valorizácia ich diplomu nie je taká úspešná ako valorizácia diplomu mužov;

14. vyzýva členské štáty, aby propagovali podnikanie žien podporovaním a pomáhaním 
ženám, ktoré zakladajú podniky, aby uľahčovali prístup žien k financovaniu, najmä 
prostredníctvom mikroúverov, a aby podporovali rozvoj ženských sietí pre podnikanie 
a sponzorovanie;

15. vyzýva členské štáty, aby podporovali podnikanie žien v oblasti ekologického 
hospodárstva, ktoré je zdrojom nových pracovných príležitostí; poznamenáva, že 
obnoviteľné zdroje energie môžu poskytovať perspektívu pracovných miest pre 
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podnikateľky v regiónoch, kde je nezamestnanosť žien mimoriadne vysoká;

16. vyzýva členské štáty, aby podporovali vytváranie pracovných miest v sektore sociálneho 
a solidárneho hospodárstva, kde prevláda neplatená ženská práca; 

17. trvá na tom, aby sa uplatňovala politika hromadnej dopravy vzhľadom na rovnosť mužov 
a žien, a to s cieľom umožniť ženám vystupovať aktívnejšie na trhu práce a aktívnejšie sa 
zúčastňovať na hľadaní práce tým, že sa im poskytne skutočná mobilita a umožní sa im 
zosúladiť rodinný a pracovný život.

18. vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali akčný plán umožňujúci dosiahnuť ciele, ktoré boli 
stanovené v Barcelone s cieľom lepšie zabezpečiť starostlivosť o deti a budovať 
podnikové a medzipodnikové jasle; zdôrazňuje význam kolektívnych vyjednávaní so 
sociálnymi partnermi s cieľom zlepšiť súlad medzi pracovným a rodinným životom na 
úrovní odvetví a na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

19. zdôrazňuje skutočnosť, že rozhodnutia prijaté niektorými členskými štátmi znížiť 
rozpočty určené na starostlivosť o dieťa, školské a mimoškolské vzdelávanie a pomoc 
jednotlivcom majú priamy vplyv na ženy, ktoré vykonávajú väčšinu ďalších úloh, ktoré z 
toho vyplývajú;

20. poukazuje na skutočnosť, že ženská chudoba vzniká nielen z dôvodu súčasnej 
hospodárskej krízy, ale tiež rôznych faktorov: stereotypy, rozdiely v odmeňovaní mužov 
a žien, chýbajúci súlad medzi rodinným a pracovným životom, dlhšia stredná dĺžka 
života žien a vo všeobecnosti všetky druhy diskriminácie založenej na pohlaví, ktoré 
postihujú hlavne ženy;

21. pozoruje, že hospodárska kríza favorizuje obťažovanie a násilie vo všetkých ich formách, 
ako aj prostitúciu, ktorej obeťami sú ženy, pričom dochádza k porušovaniu ľudských 
práv;

22. vzhľadom na nedostatok spoľahlivých údajov žiada vyhodnotiť následky hospodárskej 
krízy, pokiaľ ide o pracovné podmienky žien: diskriminácia pri prijímaní do zamestnania, 
zvyšovanie pracovnej záťaže, tlak a stres pri práci, morálne a psychologické obťažovanie; 

23. opätovne žiada Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby vykonával pravidelné 
monitorovanie vplyvu hospodárskej a finančnej krízy na rovnosť mužov a žien, ktoré sa 
stane skutočne kľúčovým prehľadom politík spolu s výročnou správou pre Európsky 
parlament a Európsku komisiu, a to pomocou presných a spoľahlivých ukazovateľov; 

24. vyzýva Komisiu, aby vystupovala ako vedúca sila pri znižovaní vplyvov úsporných 
politík v Európe, ktoré sú rozdielne podľa pohlavia, aby využívala európsky semester, 
odporúčania a osobitný proces pre každú krajinu na zabezpečenie toho, aby sa negatívne 
vplyvy úsporných opatrení na ženy a rovnosť pohlaví riešili na vnútroštátnej úrovni 
s cieľom odstrániť ich; 

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

Od roku 2008 svetové hospodárstvo prechádza po sebe nasledujúcimi krízami: finančnou, 
hospodárskou a teraz aj sociálnou krízou. Európske vlády, ktoré najskôr prijali opatrenia na 
finančnú obnovu, aby následne vypracovali plány rozpočtových úspor s cieľom ukončiť 
špirálu verejných deficitov a dosiahnuť súlad s Maastrichtskou zmluvou, tento posledný 
faktor v širokej miere podceňujú. Ozdravenie rozpočtov členských štátov výrazne zatienila 
sociálna kríza, ktorá vznikla spojením hospodárskych kríz a zasiahla najmä ženy. 

V roku 2008 pri vstupe do hospodárskej krízy bol priamy vplyv na prácu mužov silnejší ako 
na prácu žien. Ženy teda neboli prvými obeťami krízy, ale od roku 2009 dochádzalo 
k zhoršovaniu.

Treba však zohľadniť rozdiely podľa jednotlivých členských štátov a podľa sektorov činnosti. 
Pokiaľ ide o mužov, ku strate pracovných príležitostí došlo v priemyselnom sektore, ktorý 
najskôr reagoval na krízu; ženy, ktoré sú aktívne najmä v sektore služieb, boli postihnuté 
v ďalšej etape. Rovnako mladé ženy, ktoré majú lepšie vzdelanie, boli dlhšie chránené pred 
krízou, hoci valorizácia ich diplomov sa znížila, čo ovplyvnilo ich zárobok.

Európske ženy postihla tichá kríza. Účinky krízy prichádzali pomalšie a menej brutálne ako 
u mužov, ale existujú. Mužská práca sa však bude obnovovať rýchlejšie, pričom úsporné 
opatrenia, ku ktorým došlo vo verejných službách, ovplyvnia ženskú prácu trvalejším 
spôsobom. 

Ešte viac je zakorenená myšlienka, že nezamestnanosť mužov je závažnejšia ako 
nezamestnanosť žien.

Rôzne aspekty tejto problematiky sa od začiatku 7. volebného obdobia už analyzovali vo 
viacerých správach Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Politiky rozpočtových obmedzení: dvojaká záťaž pre ženy

Ženy boli viac postihnuté nezamestnanosťou, nestabilnou prácou a nižšími platmi ako muži 
už pred krízou a teraz ešte na ne vplývajú opatrenia na prispôsobenie sa kríze, ktoré vlády 
prijali na zníženie deficitu verejných financií. 

Ženy, ktoré pracujú vo verejnom sektore, kde predstavujú v priemere 70 % zamestnancov, sú 
hlavnými obeťami rozpočtových úspor, o ktorých rozhodli vlády členských štátov. Zníženie 
počtu osôb vo verejnej správe dosiahol v niektorých členských štátoch 25 %1. Navyše sa 
znížili alebo zmrazili platy vo verejnom sektore a zmluvy na dobu určitú sa nepredĺžili. 

Ďalšie negatívne vplyvy, napr. opatrenia na zníženie rodinných prídavkov, materskej 
dovolenky, prídavkov pre rodiny s osamelým rodičom, zvýšili riziko chudoby žien a posilnili 
mieru závislosti vzhľadom na iných členov rodiny.

                                               
1 Bureau international du travail, Rapport sur les tendances mondiales de l'emploi 2012, p.20.
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V prípade žien, ktoré zotrvali v zamestnaní, je toto zamestnanie často na nižšej úrovni 
kvalifikácie akú dosiahli alebo diplomu, ktorý získali, a zamestnanie si uchovávajú za cenu 
rizika, že dôjde ku strate kvalifikácie. Okrem toho sú ponúkané pracovné miesta častejšie 
spojené zo zmluvou na dobu určitú a prácou na čiastočný úväzok ako so zmluvami na dobu 
neurčitú.

V roku 2011 pracovalo 31,6 % žien na čiastočný úväzok. Tento jav dosiahol také rozmery, že 
Európska komisia hovorí nie o práci na čiastočný úväzok, ale o nezamestnanosti na čiastočný 
úväzok1. 

Vo svojich stratégiách ako sa vyhnúť nezamestnanosti mladé ženy často študujú dlhšie 
a/alebo predlžujú učňovské vzdelávanie, aby oddialili vstup na trh práce alebo sa tiež 
jednoducho vzdajú hľadania práce.

Pre tie, ktoré si zachovali pracovné miesta, sa vynára otázka zosúladenia pracovného 
a súkromného života, musia spájať svoje zamestnanie s domácimi prácami, na ktorých sa 
najviac podieľajú, a často aj s podporou závislých osôb (deti, rodičia, choré osoby alebo 
zdravotne postihnuté osoby). 

Rôzne znižovanie sociálnych dávok a znižovanie rozpočtu pre sociálne infraštruktúry, 
vzdelávanie, starostlivosť o deti a zdravotníctvo a prevzatie zodpovednosti za závislé osoby 
ich nútia opustiť alebo skrátiť platené zamestnanie s cieľom zabezpečiť služby, ktoré štát už 
neposkytuje alebo ktoré si už nemôžu dovoliť.

Neformálna práca slúži niektorým ženám ako útočisko, pretože buď už nemôžu viac znášať 
túto rôznu záťaž alebo výška odmeňovania za zamestnanie, ktoré vykonávajú, už nestačí 
pokryť zvýšenie daní alebo zníženie sociálnych dávok. Uprednostňujú teda odchod 
z pracovného trhu, aby sa začlenili do neformálneho hospodárstva. Spájanie týchto rôznych 
faktorov prispieva k zachovávaniu rodovej nerovnosti. 

Odporúčania na ukončenie krízy

Je nevyhnutné začleniť hľadisko rovnosti žien a mužov do riešení, ktoré chce verejná moc 
uplatniť na ukončenie krízy.

Jeden z prvých činiteľov sa nachádza vo vzdelávaní a odbornej príprave, tak počiatočnej, ako 
aj celoživotnej, a to s cieľom byť schopný prispôsobiť sa vývoju na trhu práce. Výhľady na 
prácu v nasledujúcich rokoch ukazujú, že 15 % pracovných príležitostí s minimálnou 
kvalifikáciou sa stratí, pričom vznikne 15 % nových pracovných príležitostí, ktoré si budú 
vyžadovať vysokú kvalifikáciu2. Je teda nevyhnutné pouvažovať nad všetkými politikami 
v oblasti odbornej prípravy, pričom treba zohľadniť osobitné postavenie žien.

Z tohto hľadiska treba mobilizovať Európsky sociálny fond, ako aj všetky ostatné európske 
programy s cieľom umožniť širšie sociálne začleňovanie prostredníctvom pracovného 
                                               
1 Európska komisia, Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2010.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2011 o programe pre nové zručnosti a nové 

pracovné miesta, P7_TA(2011)0466.
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začleňovania.

Je dôležité zdôrazniť, že rozpočtové obmedzenia mali negatívne následky na zosúladenie 
pracovného a rodinného života a že sa to týka práve osamelých rodičov a veľmi často žien. 
Lepšie zabezpečenie prostriedkov na starostlivosť o deti spolu s budovaním podnikových 
a medzipodnikových jasieľ prispeje k zachovaniu zamestnanosti žien. Tieto výsledky sa dajú 
dosiahnuť najmä kolektívnym vyjednávaním so sociálnymi partnermi.

Kríza bola faktorom, ktorý zhoršil násilie páchané na ženách (obťažovanie, násilie v práci 
a medzi manželmi). Rozpočtové úspory nesmú spochybniť financovanie programov 
a združení na boj proti násiliu. 

Treba zdôrazniť, aká významná je úloha, ktorú ženy zohrávajú v záujme ukončenia krízy, a že 
z tohto dôvodu sú návrhy Európskej komisie, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi mužmi 
a ženami na rozhodovacích postoch, opodstatnené. Navyše treba prijať súbor opatrení 
s cieľom dostať v spoločnosti ženy do popredia, aby sa lepšie zapájali do prijímania 
politických a hospodárskych rozhodnutí.

Európska komisia zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečení toho, aby sa v politikách 
zamestnanosti v Európskej únii a hospodárskych politikách zohľadnili ciele a záväzky 
v oblasti rovnosti mužov a žien. Komisia musí tiež využiť plány obnovy na posilnenie práv 
žien a začlenenie rozmeru rovnosti mužov a žien do všetkých stránok viacročného finančného 
rámca 2014 – 2020.


