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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže čoraz viac žien sa angažuje v rodinných podnikoch a keďže ženy predstavujú 
dôležitý zdroj pre svoju vysokú úroveň vzdelania a preukázané manažérske schopnosti, 
pokiaľ ide o určovanie stratégií, prijímanie rozhodnutí, riadenie podnikov a riešenie 
problémov;

B. keďže k dispozícii je však málo informácií o ženách zamestnaných v rodinných 
podnikoch, vzhľadom na to, že skutočný koncept rodinného podnikania je ešte stále 
pomerne nedostatočne zdokumentovaný;

C. keďže rodinné podniky, nezávislé podniky riadené rodinou a nové podniky tohto druhu 
predstavujú pre ženy významnú príležitosť kariérneho a osobného rozvoja, hoci táto 
skutočnosť nie je uznávaná, pretože neexistujú ženské vzory, ktoré by bolo možné 
nasledovať;

D. keďže ženy sa stretávajú so značnými ťažkosťami, pokiaľ ide o ich pôsobenie v rodinných 
podnikoch, a sú predmetom vertikálnej i horizontálnej rodovej segregácie, a to aj napriek 
vysokej úrovni vzdelania žien, ktoré tvoria 60 % všetkých absolventov vysokých škôl; 

E. keďže v mnohých krajinách problém spočíva v tom, že spoločnosti vládne kultúra 
mužskej dominancie vo všetkých oblastiach života, a nie iba na pracovisku;

F. keďže rodinné poľnohospodárske podniky ponúkajú vzorec úspechu, pretože uvádzajú do 
praxe zásadu ekologicky a sociálne udržateľného hospodárstva založeného na modeli 
kruhového toku a pretože ženy ako vedúce podnikov prispievajú v tejto súvislosti svojím 
podnikateľským zmýšľaním;

G. keďže v EÚ je hodinová mzda žien v priemere o 16 % nižšia než hodinová mzda mužov a 
keďže vo vysokopostavených funkciách a na vedúcich pozíciách je nedostatok žien,
pričom na mužov sa neuplatňujú rovnaké pracovné postupy a mzdové systémy ako na 
ženy, v dôsledku čoho je pre ženy ťažšie byť finančne nezávislé, plne sa zapájať do trhu 
práce a dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

H. keďže ženy často plnia úlohu, ktorá je neviditeľná, alebo úlohu nastrčenej bábky, a že nie 
sú primerane ohodnotené ani čo sa týka pracovného, ani platového postavenia, čo má 
závažný dosah na úroveň ich príspevkov na sociálne zabezpečenie, dôchodkov a nárokov 
na sociálne dávky, ako aj na uznanie ich zručností, ako to vyplýva z údajov o rozdieloch v 
odmeňovaní žien a mužov a rozdieloch v ich dôchodkoch1;

I. keďže v mnohých európskych krajinách sa od žien často vyžaduje, aby vystupovali ako 
nastrčené bábky, a to buď z daňových dôvodov alebo z dôvodu právnych prekážok, ktoré 
bránia podnikateľovi mužského pohlavia zastávať akúkoľvek pozíciu v podniku alebo 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_sk.pdf
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zapísať ho na svoje vlastné meno; 

J. keďže ženy narážajú na problémy v otázke nástupníctva v rodinných podnikoch, pretože 
sa uprednostňujú mužskí potomkovia a dcéry sú veľmi často vylúčené;

K. keďže ženy, ktoré sa snažia zlúčiť svoju úlohu matky a podnikateľky, sú často nútené 
odsunúť úlohu matky na vedľajšiu koľaj alebo dokonca vzdať sa myšlienky stať sa 
matkou, aby mohli riadiť podnik;

L. keďže približne 60 % všetkých podnikov v EÚ tvoria podniky riadené alebo vlastnené 
rodinami;

M. keďže jedným z hlavných záujmov rodinných podnikov je zabezpečenie kompetentného 
vedenia zo strany rodiny naprieč generáciami a keďže pri nástupníctve v rodinných 
podnikoch sa na základe rodových stereotypov uprednostňujú synovia pred dcérami;

N. keďže uznáva zásadne dôležitý príklad riadne fungujúcej správy rodinného podniku a jej 
význam pre udržateľnosť európskeho hospodárstva a sociálneho trhového hospodárstva v 
Európe;

1. vyzýva na efektívne uplatňovanie a vykonávanie opatrení na zabezpečenie rovnakých 
príležitostí mužov a žien a rovnakého zaobchádzania s nimi, pokiaľ ide o zamestnanie a 
kariéru, a proaktívnych opatrení na podporu účasti nedostatočne zastúpeného pohlavia, s 
cieľom zabrániť horizontálnej aj vertikálnej segregácii, diskriminácii, najmä pokiaľ ide o 
platové a pracovné zaradenie (neviditeľná úloha a úloha nastrčených bábok), a na 
zabezpečenie rovnakých príležitostí, sociálnych práv, prístupu k zdravotnej starostlivosti, 
miezd a dôchodkov pre mužov aj ženy;

2. trvá na tom, že zručnosti, ktoré získali ženy z rodinných podnikov, je nutné uznať tak, aby 
sa týmto ženám umožnilo ďalej budovať svoju kariéru v iných typoch podnikov;

3. vyzýva na prijatie jednoznačného vymedzenia rodinných podnikov pre všetky členské 
štáty, čím sa pre obe pohlavia zabezpečí pevný kariérny základ, ako sa odporúča v 
záverečnej správe európskej skupiny expertov z roku 2009 s názvom Prehľad dôležitých 
otázok súvisiacich s rodinnými podnikmi;

4. zdôrazňuje nutnosť ochrany práva žien na nástupníctvo v rodinných podnikoch tak, aby 
im toto právo prináležalo rovnako ako mužom, a tým podporovať kultúru rovnosti žien a 
mužov, ktorá vyzdvihuje podnikateľskú úlohu žien v rodinných podnikoch, zastávajúcich 
riadiace funkcie, funkcie s veľkou mierou zodpovednosti a vedúce funkcie, a vytvoriť 
prostredie, v ktorom môžu ženy-podnikateľky a rodinné podniky prosperovať a 
podnikanie je odmenené;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili Európsku sieť „veľvyslankýň” spomedzi 
podnikateliek a Európsku sieť mentorov pre podnikateľky, aby ich zviditeľnili; 

6. upozorňuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri prevádzke rodinných 
poľnohospodárskych podnikov, a vyzýva členské štáty, aby podporovali odbornú prípravu 
v oblasti podnikania zameranú najmä na ženy v poľnohospodárstve, s cieľom ešte viac 
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posilniť účasť žien na práci v rodinných poľnohospodárskych podnikoch; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva najmä na podporu projektov v oblasti vzdelávania pre ženy, ktoré 
prevádzkujú rodinné poľnohospodárske podniky, s cieľom zvýšiť účasť žien v 
poľnohospodárstve a regionálnych organizáciách;

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky z hľadiska 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku;

8. žiada, aby sa propagovalo postavenie matky – podnikateľky s cieľom zaručiť právo na 
materstvo a poskytnúť finančnú pomoc v záujme zosúladenia rodinných a pracovných 
povinností; požaduje opatrenia na podporu zamestnávania v rodinách a služieb 
starostlivosti o deti v domácnosti s cieľom umožniť podnikateľkám zosúladiť pracovný a 
rodinný život;

9. zdôrazňuje, že ponuka viacerých príležitostí pre ženy v rodinných podnikoch bude 
prínosom tak pre ženy, ako aj pre podniky;

10. vyzýva na prijatie všetkých možných opatrení s cieľom zabrániť činom zneužívania alebo 
donútenia, situáciám vedúcim k vydieraniu a/alebo podmaneniu, alebo násiliu na ženách 
na pracovisku, a potrestať tieto činy, pričom poukazuje na to, že okrem foriem fyzického 
násilia, odlúčenia a diskriminácie existujú tiež formy psychického týrania alebo 
psychologickej agresie;

11. znovu pripomína členským štátom a miestnym a regionálnym orgánom, že je dôležité, aby 
boli v dostatočnej miere zabezpečené vysokokvalitné a dostupné služby starostlivosti o 
deti, seniorov a iné závislé osoby, daňové stimuly pre podniky a iná kompenzácia na 
pomoc ženám a mužom pracujúcim ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby 
alebo ako manažéri v rodinných podnikoch, aby dosiahli zosúladenie svojich rodinných a 
pracovných záväzkov;

12. vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na štúdii a štatistickej analýze zastúpenia žien v 
rodinných podnikoch v Európe;

13. zdôrazňuje, že sú potrebné samostatné a riadne odmeňované obdobia materskej, otcovskej 
a rodičovskej dovolenky, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, samostatne zárobkovo 
činných osôb a podnikateľov;

14. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby pri prijímaní právnych predpisov týkajúcich sa 
rodinných podnikov a najmä smernice o ženách vo vrcholových orgánoch zohľadnili 
rovnosť príležitostí mužov a žien a aby posúdili a začlenili proaktívne opatrenia na 
podporu účasti nedostatočne zastúpeného pohlavia, ako aj na podporu prístupu žien k 
odbornej príprave;

15. zdôrazňuje, že odstránenie všetkých rozdielov medzi mužmi a ženami pracujúcimi v 
rodinných podnikoch by prinieslo výhody pre hospodárstvo i spoločnosť všeobecne; 
poukazuje na to, že stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 si kladie za cieľ zvýšiť 
mieru zamestnanosti žien na 75 %, čo je cieľ stanovený v stratégii Európa 2020, a že tento 
údaj zahŕňa skupiny žien s najnižšou mierou zamestnanosti;
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16. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť podporné rámce pre podnikateľky, ktoré riadia vlastné 
rodinné podniky, s cieľom zvýšiť ich sebavedomie a efektívnosť;

17. trvá na tom, aby sa od rodinných podnikov vyžadovalo zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy v práci, pri riadení podniku a na 
rozhodovaní, a že sa na tento účel musia prijať opatrenia na zabránenie akejkoľvek 
diskriminácii a na podporu rodovej rovnosti;

18. zdôrazňuje, že sú potrebné konkrétne návrhy s cieľom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným, rodinným a súkromným životom, a to podnecovaním mužov a žien k 
rovnomernejšiemu rozdeľovaniu pracovných, rodinných a sociálnych povinností, najmä 
pokiaľ ide o pomoc závislým osobám a starostlivosť o deti; konštatuje, že lepšie 
poskytovanie služieb starostlivosti o deti v materských školách a jasliach závisí nielen od 
verejných politík týkajúcich sa vytvárania týchto zariadení, ale aj od stimulov pre 
podniky, aby takéto riešenia ponúkali; konštatuje, že flexibilita, pokiaľ ide o pracovný čas 
a organizáciu práce, ako aj prácu na čiastočný úväzok, môže predstavovať jeden z 
prostriedkov na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

19. vyzýva Radu, aby čo najskôr dospela ku konsenzu a prijala smernicu o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na 
burze, aby tak všetky spoločnosti kótované na burze vrátane rodinných podnikov splnili 
cieľ, že najmenej 40 % členov ich správnych rád budú ženy.
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