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B7–0000/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach EÚ na podporu rodovej rovnosti pri 
zosúladení práv a povinností v pracovnom a rodinnom živote

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 137 písm. c) a 141 Zmluvy o EÚ a zásadu rovnakého 
zaobchádzania, ako je stanovená v jej článkoch 2, 3 a 13, a na sekundárnu legislatívu, 
ktorá je na tejto zásade založená, najmä smernicu Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady 
rovnakej odmeny pre mužov a ženy1; smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o 
zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok2; smernicu 
Rady 96/97/ES z 20. decembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 86/378/EHS o 
vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v zamestnaneckých 
systémoch sociálneho zabezpečenia3, a smernicu 2006/54/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované 
znenie)4,

– so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 139 ods. 2,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie z 18. decembra 2000 a jej články 
23 a 33, ktoré sa týkajú rovnosti medzi mužmi a ženami a zosúladenia pracovného, 
súkromného a rodinného života,

– so zreteľom na Akčný rámec európskych sociálnych partnerov pre rodovú rovnosť 
z 22. marca 2005, ktorý považuje opatrenia v oblasti podpory vyváženosti pracovného 
a súkromného života za prvoradé;

– so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Rady z 30. júla 2009, ktorou sa vykonáva 
revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá UNICE, CEEP a ETUC 
a zrušuje smernica 96/34/ES (KOM(2009)0410),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 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 cieľ lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť zameraný na zvýšenie 
celkovej zamestnanosti na 70 %, zamestnanosti žien na 60 % a zamestnanosti starších 

                                               
1 Ú. v. ES L 45, 19.2.1975, s. 19.
2 Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.
3 Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 20.
4 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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pracovníkov na 50 %; na barcelonské ciele, ktoré sa týkajú poskytovania zariadení 
starostlivosti o deti, a na prínos politík, ktorých účelom je zosúladenie pracovného, 
súkromného a rodinného života pri dosahovaní týchto cieľov,

– so zreteľom na otázku ...  Rade a Komisii o opatreniach EÚ na podporu rodovej rovnosti 
pri vyrovnávaní pracovných a rodinných práv a povinností (O-0000/2009 – B7–
0000/2009, O-0000/2009 – B7–0000/2009),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dohoda medzi sociálnymi partnermi o rodičovskej dovolenke je prvým krokom 
k flexibilným metódam, ktoré umožnia dosiahnuť rovnováhu práce a súkromia, 
a Parlament, Komisia a Rada by ju mali bez akejkoľvek kritiky podporiť,

B. keďže článok 139 ods. 2 Zmluvy o ES nestanovuje, že by sa mal Parlament podieľať na 
uzatváraní takýchto dohôd, avšak Parlament by si mal napriek tomu na základe článku 192 
Zmluvy o ES vyhradiť právo predložiť vhodný návrh vo veciach, pri ktorých je podľa jeho 
názoru potrebné vydať na uplatňovanie Zmluvy o ES právny predpis Spoločenstva,

C. keďže článok 137 Zmluvy umožňuje Spoločenstvu, aby podporovalo a dopĺňalo činnosti 
členských štátov, okrem iného v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o 
príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci;

D. keďže rodinná politika by mala prispievať k rodovej rovnosti a mala by sa posudzovať 
v kontexte demografických zmien, dôsledkov starnutia obyvateľstva, prekonávania 
generačných rozdielov, podpory zamestnanosti žien a deľby opatrovateľských povinností 
medzi ženy a mužov,

E. keďže v mnohých členských štátoch sa zatiaľ nedosiahli želateľné výsledky v tom, aby 
muži na seba prevzali rovnaký podiel rodinných povinností; je preto potrebné prijať 
účinnejšie opatrenia na podporu vyváženejšej deľby rodinných povinností medzi mužmi 
a ženami,

F. keďže členské štáty by mali stanoviť účinné, primerané a odradzujúce sankcie pre prípad 
každého porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Spoločenstva, ktoré 
podporujú rodovú rovnosť vyrovnávaním pracovných a rodinných práv a povinností, 
najmä povinností vyplývajúcich zo smernice Rady, ktorou sa vykonáva revidovaná 
Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá UNICE, CEEP a ETUC a zrušuje 
smernica 96/34/ES, ak bude táto smernica prijatá,

1. podporuje dohodu medzi sociálnymi partnermi o rodičovskej dovolenke a považuje ju za 
dôležitý aspekt politiky rovnakých príležitostí na podporu zosúladenia pracovného, 
súkromného a rodinného života; preto pokladá za dôležité, aby ju Rada urýchlene prijala;

2. konštatuje však, že uvedená rámcová dohoda stanovuje v súvislosti s rodičovskou 
dovolenkou iba minimálne požiadavky a ustanovenia; preto konštatuje, že by sa mala 
považovať iba za prvý krok v podpore flexibilných metód, ktoré umožnia dosiahnuť 
rovnováhu práce a súkromia a zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života;
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3. vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že nasledujúce otázky nie sú do súčasnej rámcovej 
dohody zahrnuté, alebo sú zahrnuté nedostatočne:

a. súdržný prístup k opatreniam na zosúladenie pracovného, súkromného a 
rodinného života; rôznym návrhom v „balíku zosúladenia“ by výrazne prospela 
výmena názorov jednotlivých subjektov, aby bolo možné stanoviť ich 
pravdepodobný rozsah a posúdiť, ako sa môžu jednotlivé opatrenia vzájomne 
dopĺňať;

b. zavedenie nároku na otcovskú dovolenku na úrovni EÚ (t. j. dovolenka pre otcov 
v čase narodenia alebo adopcie dieťaťa); táto dovolenka by umožnila otcom 
vytvoriť si počiatočný blízky vzťah s dieťaťom a podporila by rovnomernejšiu 
deľbu opatrovateľských povinností medzi mužov a ženy;

c. zavedenie osobitných pravidiel v rámci nároku na dovolenku z dôvodu adopcie 
(článok 4 dohody), ako je dĺžka, nárok na platby a (ne-)prenosnosť dovolenky z 
dôvodu adopcie;

d. zavedenie nároku na rodinnú dovolenku na opateru starších rodičov a/alebo iných 
závislých osôb, ako je člen rodiny s postihnutím či nevyliečiteľnou chorobou; 
takéto opatrenia by v súvislosti so starnutím obyvateľstva a klesajúcou 
pôrodnosťou mohli podporiť ženy a mužov, ktorí sa starajú o staršie závislé 
osoby, a uľahčiť im spojenie rodičovských a pracovných povinností;

e. preskúmanie otázky finančnej náhrady, ktorá má v skutočnosti kľúčový význam 
na zabezpečenie toho, aby mohli ženy i muži efektívne čerpať rodičovskú 
dovolenku, a je rozhodujúcim faktorom pre osobu, ktorá si berie dovolenku; 
okrem toho ponechanie tejto dôležitej otázky na rozhodnutie členských štátov 
bude mať nepomerné dôsledky pre domácnosti s jedným príjmom, ich možnosti 
využiť takúto dovolenku, a najmä pre ženy, ktoré sú súčasťou väčšiny domácností 
s osamelým rodičom, ako aj pre domácnosti s postihnutými alebo chronicky 
chorými deťmi, v prípade ktorých sa opatrenia spojené s mimoriadnou 
dovolenkou takisto ponechávajú na rozhodnutie členských štátov; 

f. ustanovenie o neprenosnosti rodičovskej dovolenky na celé štyri mesiace; v tejto 
súvislosti sa ženy stále môžu ocitnúť v situácii, že budú mimo pracovného trhu 
sedem mesiacov, kým v prípade mužov – ak si vezmú dovolenku – je táto doba 
jeden mesiac; 

g. zvýšenie veku dieťaťa, v súvislosti s ktorým si možno vziať rodičovskú 
dovolenku (t. j. do ôsmich rokov dieťaťa, ako stanovuje smernica 96/34/ES); je 
však dôležité pokryť celé obdobie detstva/dospievania; čo sa týka detí s 
osobitnými potrebami/postihnutiami, je možné, že sa nezistia v ranom detstve 
a takisto si vyžiadajú dlhodobú trvalú opateru počas celého detstva/dospievania;

4. zastáva názor, že otcovskú dovolenku, dovolenku z dôvodu adopcie a rodinnú dovolenku 
na opateru rodičov treba regulovať dodatočnými právnymi predpismi, a žiada Komisiu, 
aby tak urobila prostredníctvom nového návrhu právnych aktov; žiada v tejto súvislosti 
Komisiu a Radu, aby čím skôr nadviazali účinný dialóg s Parlamentom;

5. víta skutočnosť, že do pôsobnosti dohody o rodičovskej dovolenke sú zahrnutí pracovníci 
so zmluvami na čiastočný úväzok, na dobu určitú alebo na dočasný pracovný pomer;

6. domnieva sa, že v rámci dohody o rodičovskej dovolenke je potrebné venovať osobitnú 
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pozornosť malým a stredným podnikom a viesť otvorenú diskusiu o uskutočniteľnosti 
dohody v týchto oblastiach;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC.


