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13.1.2021 A9-0234/10

Pozmeňujúci návrh 10
Jadwiga Wiśniewska
v mene skupiny ECR

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0234/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a na články 6, 8, 10, 
83, 153 a 157 a článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na smernice EÚ prijaté od roku 1975, ktoré sa venujú rozličným aspektom 
rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi (smernica 79/7/EHS1, smernica 
86/613/EH2S, smernica 92/85/EHS3, smernica 2004/113/ES4, smernica 2006/54/ES5, 
smernica 2010/18/EÚ6 a smernica 2010/41/EÚ7),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 
2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb 

1 Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania 
s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením, Ú. v. ES L 6, 10.1.1979, s. 24.
2 Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve 
a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva, Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, 
s. 56.
3 Smernica 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 pracovníčok, Ú. v. ES 
L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 Smernica 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 poskytovaniu, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 
s. 23.
6 Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej 
dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES, 
Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010, s. 13.
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení 
smernice Rady 86/613/EHS, Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
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s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom 
zdraví a právach9,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, najmä na jeho zásady 1, 2, 3, 6, 9, 11, 
12 a 15,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných hodnôt Európskej únie 
a horizontálnou zásadou, ktorou by sa mala EÚ riadiť vo všetkých svojich činnostiach;

B. keďže politiky v oblasti rodovej rovnosti sú hnacou silou inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a predpokladom podpory prosperity, konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti, ako aj inkluzívnosti a sociálnej súdržnosti;

C. keďže EÚ, ktorá sa zaviazala vo všetkých svojich činnostiach podporovať rovnosť 
medzi mužmi a ženami, by mala konať v oblastiach, v ktorých má v súlade so zmluvami 
právomoc, ale zároveň môže prispievať k presadzovaniu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi aj v iných oblastiach;

D. keďže hoci sa v EÚ vo veľkej miere dosiahla rovnosť medzi mužmi a ženami, stále je 
potrebné vyriešiť dôležité otázky, ako sú rozdiely v odmeňovaní a v dôchodkoch žien a 
mužov, násilie páchané na ženách, nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných 
orgánov, zastúpenie žien vo verejnom živote a v oblasti vedy a rovnováha medzi 
rodinným a pracovným životom;

E. keďže za zabezpečenie sociálneho pokroku a hospodárskeho rastu sú zodpovedné 
predovšetkým členské štáty, a to napríklad prostredníctvom vnútroštátnych 
štrukturálnych reforiem a zdravých fiškálnych politík; keďže iniciatívy EÚ nemôžu (a 
ani by nemali) nahrádzať zodpovednosť členských štátov v tomto ohľade;

F. keďže EÚ má prostriedky na to, aby pomohla členským štátom pri výmene najlepších 
postupov s cieľom pomôcť tým, ktorí sú v núdzi, najmä v oblasti rovnosti a rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov;

G. keďže EÚ prijala dôležité právne predpisy a dosiahla kľúčový pokrok na ceste 
k dosahovaniu rovnosti medzi ženami a mužmi;

H. keďže každá tretia žena v EÚ vo veku 15 rokov a viac zažila nejakú formu fyzického 
a/alebo sexuálneho násilia10, každá druhá zažila sexuálne obťažovanie a každá desiata 
sa stretla s obťažovaním na internete;

I. keďže všetky formy násilia páchaného na ženách (fyzické, sexuálne, psychické, 

8 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.
9 Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 66.
10 Prieskum agentúry FRA za rok 2014, ktorý je v tejto oblasti na úrovni EÚ najkomplexnejší a vychádza z údajov 
28 členských štátov.
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ekonomické i kybernetické násilie) sú porušením ľudských práv a jednou z najväčších 
prekážok pri dosahovaní rovnosti medzi ženami a mužmi; keďže život bez násilia je 
základnou podmienkou rovnosti;

J. keďže obchodovanie s ľuďmi predstavuje jedno z najzjavnejších porušení základných 
práv a ľudskej dôstojnosti; keďže ženy a dievčatá tvoria 80 % zaznamenaných obetí 
obchodovania s ľuďmi a 95 % zaznamenaných obetí obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania; keďže obchodovanie s ľuďmi je rastúcou súčasťou 
organizovanej trestnej činnosti, formou otroctva a porušením ľudských práv a týka sa 
najmä žien a detí, predovšetkým na účely sexuálneho vykorisťovania; keďže trh 
s prostitúciou živí obchodovanie so ženami a deťmi a zvyšuje intenzitu násilia voči nim; 
keďže členské štáty musia svoje sociálne a hospodárske politiky koncipovať tak, aby 
zraniteľným ženám a dievčatám pomáhali prestať s prostitúciou, a to aj zavedením 
osobitných sociálnych a hospodárskych politík určených na pomoc týmto ženám 
a dievčatám;

K. keďže prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, na účely 
sexuálneho vykorisťovania sú formou otroctva, ktoré je nezlučiteľné s ľudskou 
dôstojnosťou, najmä v krajinách, kde je sexuálny priemysel legalizovaný; keďže 
v dôsledku zvýšenia organizovanej trestnej činnosti a jej ziskovosti dochádza k nárastu 
obchodovania s ľuďmi na celom svete;

L. keďže donosenie dieťaťa náhradnou matkou je modernou formou otroctva, 
obchodovania s ľuďmi, obchodovania s deťmi a komerčného vykorisťovania žien, ktoré 
môžu mať v súvislosti s rodičovstvom a opatrovníckymi právami za následok 
emocionálne a právne problémy;

M. keďže sa odhaduje, že najmenej 500 000 žien v Európe a 200 miliónov žien na celom 
svete je celoživotne poznačených fyzickými a psychickými následkami mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov;

N. keďže podľa OSN sa s psychickým alebo so sexuálnym obťažovaním na pracovisku 
alebo s obťažovaním so závažnými dôsledkami z hľadiska osobných a profesionálnych 
ambícií stretáva takmer 35 % žien na celom svete a toto obťažovanie má nepriaznivý 
vplyv na sebaúctu žien, ako aj ich pozíciu pri vyjednávaní spravodlivejšej odmeny; 
keďže spravodlivá odmena a ekonomická nezávislosť sú základným predpokladom na 
to, aby ženy mohli odísť zo vzťahu, v ktorom dochádza k zneužívaniu a násiliu;

O. keďže rovnosť medzi ženami a mužmi sa dá dosiahnuť iba zaručením ich rovnosti pred 
zákonom, ako aj rovnakými príležitosťami v prístupe k vzdelaniu, odbornej príprave a 
zamestnaniu;

P. keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je vymedzený ako rozdiel medzi priemerným 
hrubým hodinovým zárobkom mužov a žien vyjadrený ako percentuálny podiel 
priemerného hrubého hodinového zárobku mužov; keďže približne dve tretiny rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov nemožno vysvetliť rozdielmi medzi pohlaviami na základe 
atribútov braných do úvahy na trhu práce, ako sú vek, skúsenosti a vzdelanie, kategória 
povolania alebo pracovný čas a iné pozorovateľné atribúty, čo poukazuje na jasný 
diskriminačný faktor, pričom diskriminácia na základe pohlavia sa prelína tiež s 
rôznorodými formami diskriminácie; keďže prierezový prístup má kľúčový význam pre 
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pochopenie viacnásobnej diskriminácie, ktorá prehlbuje rozdiely v odmeňovaní žien a 
mužov v neprospech žien s viacerými identitami, a pre pochopenie vzájomnej súvislosti 
medzi rodovým hľadiskom a inými sociálnymi faktormi;

Q. keďže neplatenú opatrovateľskú prácu a prácu v domácnosti vykonávajú prevažne ženy, 
čo má vplyv na rozdiely v pracovnom a kariérnom postupe a prispieva k rozdielom v 
odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov;

R. keďže podľa odhadov 80 % všetkej starostlivosti v celej EÚ poskytujú neformálni 
opatrovatelia, z ktorých väčšinu (75 %) tvoria ženy, čo poukazuje na existenciu 
rodových rozdielov v oblasti opatrovateľskej starostlivosti, ktoré majú výrazný vplyv na 
rozdiely v dôchodkoch žien a mužov; keďže viac ako 50 % opatrovateľov mladších ako 
65 rokov spája opatrovateľskú starostlivosť so zamestnaním, čo spôsobuje problémy pri 
nachádzaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom; keďže opatrovatelia 
môžu byť často zamestnaní na nízkokvalifikovaných a slabo platených pracovných 
miestach, ktoré sa dajú časovo skĺbiť s opatrovateľskou starostlivosťou, a môžu byť 
nútení svoj pracovný úväzok skrátiť alebo platenú prácu zanechať; keďže 7 až 21 % 
neformálnych opatrovateľov si pracovný úväzok skracuje a 3 až 18 % neformálnych 
opatrovateľov z trhu práce odchádza;

S. keďže v členských štátoch existujú nedostatky v zosúlaďovaní systémov starostlivosti o 
deti s potrebami rodičov vrátane osamelých rodičov (najmä osamelých matiek) a 
pretrvávajú v nich ťažkosti pri zosúlaďovaní rodinného, súkromného a pracovného 
života, a to najmä pre ženy; keďže ženy vo veku nad 45 rokov sú často vnímané tak, že 
sú zamestnávané v nedostatočnej miere a za oveľa horších podmienok ako muži, najmä 
po návrate do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo keď sú nútené 
zosúladiť prácu so starostlivosťou o závislé osoby;

T. keďže ochrana materstva je právom, ktoré sa musí v plnej miere dodržiavať;

U. keďže právo na rovnakú odmenu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty 
nebýva vždy zaručené, hoci je zakotvené v právnych predpisoch; keďže rozdiel 
v hodinovej mzde žien a mužov je v EÚ 14,1 %, pričom medzi jednotlivými členskými 
štátmi existujú výrazné rozdiely11; keďže dôsledky rozdielov v odmeňovaní žien 
a mužov vedú k 29,1 % rozdielu v dôchodkoch žien a mužov12;

V. keďže chudoba a sociálne vylúčenie v Európe neúmerne postihuje ženy, najmä osamelé 
matky, ženy so zdravotným postihnutím, staršie ženy a ženy z vidieckych a odľahlých 
oblastí; keďže na úrovni EÚ 15 % domácností s deťmi predstavujú domácnosti 
s jedným rodičom; keďže v priemere 85 % týchto domácností vedú osamelé matky, 
pričom 47 % domácností s jedným rodičom bolo v roku 2017 ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením; keďže čoraz väčším problémom je bezdomovectvo žien;

W. keďže ženy vo vidieckych oblastiach sa stretávajú s množstvom problémov vrátane 

11 Pozri údaje o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v roku 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Údaje o rozdieloch v dôchodkoch žien a mužov boli zverejnené v databáze Eurostatu, pozri „Rozdiely 
v dôchodkoch žien a mužov podľa vekových skupín – prieskum EU-SILC“ na stránke 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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nižšej životnej úrovne, obmedzenejších pracovných príležitostí, relatívnej izolácie 
od trhov, obmedzeného prístupu k infraštruktúre vrátane vidieckej infraštruktúry, 
verejných služieb a zdravotnej starostlivosti, prístupu k vzdelávaniu a informáciám 
o možnostiach vzdelávania a sú nedostatočne zastúpené v rozhodovacích platformách; 
keďže často vykonávajú v poľnohospodárskych podnikoch prácu, ktorá je neviditeľná 
z dôvodu chýbajúceho formálneho postavenia vypomáhajúceho partnera, čo vedie 
k problémom, pokiaľ ide o uznanie ich práce v rámci vnútroštátnych systémov;

X. keďže v Európskej únii žije 46 miliónov žien a dievčat so zdravotným postihnutím; 
keďže tento počet predstavuje takmer 60 % celkového počtu osôb so zdravotným 
postihnutím; keďže väčšina zdravotných postihnutí prichádza s vekom;

Y. keďže viac ako polovica žien v produktívnom veku so zdravotným postihnutím je 
ekonomicky neaktívna; keďže vo všetkých členských štátoch je miera závažnej 
materiálnej deprivácie žien so zdravotným postihnutím vyššia než u žien bez 
zdravotného postihnutia;

Z. keďže podiel mužov, ktorí pracujú v digitálnom sektore, je trojnásobne vyšší než podiel 
žien; keďže podpora zamestnanosti väčšieho počtu žien v digitálnom sektore a v iných 
odvetviach budúcnosti má zásadný význam z hľadiska boja proti rozdielom 
v odmeňovaní a v dôchodkoch žien a mužov a zaručenia ich ekonomickej nezávislosti, 
ako aj z hľadiska vytvárania nových pracovných príležitostí, a to aj pokiaľ ide o skupiny 
bežne vylúčené z trhu práce; keďže v tejto súvislosti je nevyhnutné podporovať 
zapojenie žien do vzdelávania v oblasti digitálneho podnikania, vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky (STEM) a IKT a zamestnanosti v týchto oblastiach; keďže ak 
sa zvýši účasť žien na digitálnom trhu, môže to pre európske hospodárstvo znamenať 
ročný nárast HDP o 16 miliárd EUR;

1. víta stratégiu Komisie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, so znepokojením však 
konštatuje, že niektoré jej časti zasahujú do právomocí členských štátov EÚ;

2. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty už do značnej miery dosiahli rovnosť medzi 
ženami a mužmi; zdôrazňuje však, že v niektorých kľúčových iniciatívach je potrebné 
dosiahnuť väčší pokrok, pokiaľ ide o odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní a 
v dôchodkoch žien a mužov, rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom (ktorá je 
mimoriadne zasiahnutá krízou COVID-19) a zastúpenie žien vo verejnom živote;

3. vyzýva členské štáty, aby si pravidelne vymieňali najlepšie postupy v oblasti politík 
týkajúcich sa práv žien;

4. poukazuje na skutočnosť, že hoci je páchanie násilia na ženách vo všetkých členských 
štátoch trestné, zo štatistík jednoznačne vyplýva, že počet prípadov násilia v mnohých 
členských štátoch narastá; vyzýva všetky členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie 
o odstránenie násilia páchaného na ženách a aby sa pritom osobitne zamerali na 
sexuálne násilie, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené manželstvá, najmä 
mladých dievčat;

5. podporuje záväzok Komisie bojovať proti násiliu páchanému na ženách, podporovať a 
chrániť obete takýchto trestných činov a zabezpečiť, aby bola voči páchateľom 
vyvodená zodpovednosť za ich trestné činy; žiada, aby sa na úrovni EÚ a na 
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vnútroštátnych úrovniach prijali opatrenia na odstránenie najzávažnejších porušení práv 
žien, ako sú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené potraty, sterilizácie a 
manželstvá, sexuálne vykorisťovanie, obchodovanie s ľuďmi, kybernetické násilie, 
zverejňovanie pornografickej pomsty a nenávistné prejavy voči ženám na internete;

6. zdôrazňuje potrebu chrániť maloleté dievčatá a ženy, ktoré patria k menšinám alebo 
majú zdravotné problémy či zdravotné postihnutie, pretože môžu byť potenciálnymi 
obeťami a cieľmi rôznych foriem násilia; podporuje zámer Komisie predložiť a 
financovať opatrenia na boj proti prípadnému zneužívaniu, vykorisťovaniu a násiliu 
voči týmto osobitne zraniteľným skupinám;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili inkluzívnu rodovú rovnosť pre ženy a 
dievčatá so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, poskytli im ochranu 
pred domácim násilím a násilím zo strany poskytovateľov opatrovateľských a 
podporných služieb a aby na tieto účely zaviedli programy senzibilizácie a budovania 
kapacít pre odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a služieb 
starostlivosti, vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti, presadzovania práva a 
súdnictva;

8. poukazuje na rozsah a vplyv násilia a obťažovania na pracovisku a zdôrazňuje, že na 
úrovni EÚ treba prijať konkrétne opatrenia na riešenie týchto problémov a boj proti 
psychickému a sexuálnemu obťažovaniu;

9. vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní svojich stratégií a politík v oblasti zdravia 
vždy zohľadňovali najlepší záujem a osobitné potreby žien; žiada EÚ, aby podporovala 
svoje členské štáty pri koordinácii ich politík v oblasti zdravia, vďaka čomu sa dosiahnu 
najlepšie výsledky v prospech žien, a to najmä v rámci plánu EÚ na boj proti rakovine;

10. víta navrhované osobitné opatrenia na boj proti kybernetickému násiliu, ktoré 
neprimerane postihuje ženy a dievčatá (vrátane obťažovania na internete, 
kybernetického šikanovania a sexistických nenávistných prejavov), najmä aktivistky, 
političky a ďalšie verejne činné osoby viditeľné vo verejnej diskusii; v tejto súvislosti 
víta oznámenie, že tento jav sa bude riešiť v akte o digitálnych službách a že to 
predpokladá spoluprácu s technologickými platformami a odvetvím IKT v novom rámci 
spolupráce, aby tieto platformy a sektory riešili problematiku primeranými technickými 
opatreniami, ako sú techniky prevencie a mechanizmy reakcie na škodlivý obsah;

11. víta nedávno prijatú, vôbec prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025), 
predovšetkým osobitný prístup k psychickému násiliu páchanému na ženách a jeho 
dlhodobému vplyvu na ich duševné zdravie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
obete mali skutočný prístup k spravodlivosti na základe vykonávania smernice o 
právach obetí;

12. upozorňuje Komisiu a členské štáty na mimoriadne dramatickú situáciu detí, ktoré 
osireli v dôsledku násilia alebo sú nútené žiť v prostredí domáceho násilia, a naliehavo 
ich vyzýva, aby pri riešení problému domáceho násilia tieto situácie zohľadňovali;

13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila dlho očakávanú stratégiu EÚ na odstránenie 
obchodovania s ľuďmi, a zdôrazňuje potrebu jasného uznania skutočnosti, že najviac sú 
ním zasiahnuté ženy a dievčatá; uznáva, že sexuálne vykorisťovanie na účely 
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náhradného materstva a reprodukcie a na účely, ako sú nútené manželstvá, prostitúcia a 
pornografia, je neprijateľné a predstavuje zneuctenie ľudskej dôstojnosti a porušenie 
ľudských práv; žiada preto, aby sa stratégia podrobne venovala situácii prostitútok s 
osobitným zameraním na prepojenie medzi prostitúciou a obchodovaním so ženami a 
maloletými osobami v EÚ a na celom svete a na čoraz častejšie využívanie internetu na 
účely vykorisťovania; zdôrazňuje dôležitú úlohu a prácu koordinátora EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi a naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vymenovala 
nového koordinátora, ktorého úlohou bude dôkladne monitorovať uplatňovanie 
smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi členskými štátmi; trvá na tom, že je 
dôležité zahrnúť opatrenia a stratégie na zníženie dopytu;

14. osobitne upozorňuje na problém stereotypov a sexualizácie obrazu žien, ktorým by sa 
mali zaoberať všetky príslušné inštitúcie, a to aj formou výchovných programov 
členských štátov;

15. žiada, aby sa väčšia pozornosť a podpora venovala sirotincom a náhradným domovom 
pre obete násilia, ktoré boli uzavreté alebo ktorých kapacita núdzového ubytovania bola 
počas pandémie COVID-19 výrazne obmedzená, takže ženy alebo dievčatá a deti boli 
nútené žiť počas karantény v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa na nich dopúšťala 
násilia;

16. víta oznámenie odporúčania, ktoré sa bude spolu s možnými právnymi predpismi 
zaoberať prevenciou škodlivých praktík, s cieľom bojovať proti mrzačeniu ženských 
pohlavných orgánov, nútenej sterilizácii, skorým a núteným manželstvám a takzvanému 
násiliu páchanému v mene cti, ktoré osobitne poškodzuje deti a mladé dievčatá;

17. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané investície do služieb starostlivosti a 
služieb dlhodobej starostlivosti, a to aj z dostupných finančných prostriedkov EÚ, a aby 
zabezpečili cenovo dostupnú, prístupnú a vysokokvalitnú starostlivosť o deti vrátane 
vzdelávania v ranom detstve, ktoré najmä mladým matkám umožnia pracovať a/alebo 
študovať, a v tejto súvislosti pripomína zásadu 11 Európskeho piliera sociálnych práv; 
požaduje finančnú podporu a výmenu odporúčaných postupov medzi členskými štátmi, 
ktoré ešte stanovené ciele nedosiahli;

18. vyzýva Komisiu, aby predložila európsku stratégiu starostlivosti, v rámci ktorej sa 
stanovia minimálne normy a usmernenia pre kvalitu starostlivosti, a to vrátane detí, 
starších osôb a osôb s dlhodobými potrebami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa 
zaoberali pružnými formami organizácie práce, ktoré nie sú na úkor miezd pracovníkov 
ani na úkor prístupu k sociálnym a pracovným právam a príspevkom a ktoré rešpektujú 
právo pracovníkov odpojiť sa, keď nie sú v práci;

19. považuje za prioritné prijať opatrenia na podporu rodiny, a to aj pokiaľ ide o 
poskytovanie primeraných a cenovo dostupných zariadení starostlivosti o deti, čo 
pozitívne prispeje k zapojeniu žien do trhu práce a k ich dôchodkovým vyhliadkam, ako 
aj demografickým trendom;

20. víta záväzok Komisie predložiť opatrenia a usmernenia, ktoré by mohli uľahčiť proces 
odhaľovania rozdielov a diskriminácie v tom istom odvetví a prispeli by k prekonaniu 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam plnej 
spolupráce a zapojenia sociálnych partnerov a všetkých zainteresovaných strán v súlade 
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s praxou daného členského štátu a tradíciami;

21. zdôrazňuje, že 70 % pracovnej sily sveta v zdravotníctve a sociálnej oblasti predstavujú 
ženy, ktoré často dostávajú len minimálnu mzdu a pracujú za neistých pracovných 
podmienok, a požaduje vyrovnanie miezd a pracovných podmienok v odvetviach s 
početnou prevahou žien, ako je poskytovanie starostlivosti, zdravotníctvo a 
maloobchod;

22. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu 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 pracovníčok s cieľom 
zabezpečiť, aby ženy v celej Európe mohli využívať voľný pohyb pracovníkov v 
rovnakej miere ako muži13;

23. zdôrazňuje, že rovnaké príležitosti a vyššia úroveň účasti žien na trhu práce môžu 
zvýšiť zamestnanosť, hospodársku prosperitu a konkurencieschopnosť v Európe; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili stimuly na zníženie počtu neistých 
pracovných miest a nedobrovoľnej práce na kratší úväzok s cieľom zlepšiť situáciu žien 
na trhu práce;

24. poznamenáva, že osamelé matky sú mimoriadne ekonomicky zraniteľné, pretože často 
zarábajú menej než muži a je väčšia pravdepodobnosť, že po narodení dieťaťa stratia 
prácu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi s cieľom 
identifikovať praktické problémy spojené s poberaním výživného v cezhraničných 
prípadoch a vytvoriť nástroje na účinné presadzovanie platobných povinností;

25. víta záväzok Komisie prijať akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych 
práv;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na boj proti fenoménu skleného 
stropu, ako je napríklad dlhá rodičovská dovolenka, prístup k vysokokvalitnej a cenovo 
dostupnej starostlivosti o deti a odstránenie všetkých foriem priamej a nepriamej 
diskriminácie spojených s postupom na trhu práce;

27. žiada, aby ženy mali možnosť napĺňať svoje životné plány aj vo vidieckych a 
okrajových oblastiach; poukazuje na to, že na to musia mať potrebnú infraštruktúru, že 
sa musia otvoriť nové oblasti podnikania, uľahčiť návrat do práce a podporovať účasť 
širokej palety spolupracujúcich partnerov s cieľom podporovať, stimulovať, vytvárať 
možnosti a presadzovať prístup týchto žien na trh práce, zaistiť rovnaké príležitosti a 
posilniť sociálnu súdržnosť v dedinách;

28. zdôrazňuje, že ženy zohrávajú v hospodárstve vidieckych oblastí aktívnu a kľúčovú 
úlohu, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti zamestnanosti v 
poľnohospodárstve a v oblasti prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, odbornej príprave, 
materskej dovolenke a starobným dôchodkom stále pretrvávajú významné rodové 
rozdiely; vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali 
projekty určené osobitne pre ženy a zamerané na vytváranie inovačných 

13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu 
práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov, Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8.



AM\1222236SK.docx PE662.829v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

poľnohospodárskych činností vo vidieckych a vyľudnených oblastiach s cieľom posilniť 
ich pozíciu na poľnohospodárskom trhu, čo môže byť zdrojom nových pracovných 
miest; naliehavo vyzýva Komisiu, aby identifikovala možnosti financovania v rámci 
druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s cieľom zvýšiť prístup 
žien k pôde a zaoberať sa ich pracovnými podmienkami vo vidieckych oblastiach, 
najmä v prípade sezónnych pracovníčok;

29. vyjadruje poľutovanie nad nízkym zastúpením žien v odvetviach digitálneho 
hospodárstva, umelej inteligencie, IKT a STEM z hľadiska vzdelávania, odbornej 
prípravy a zamestnania a poukazuje na riziko, že táto skutočnosť by mohla posilniť a 
kopírovať stereotypy; zdôrazňuje, že z hľadiska žien a dievčat môže digitalizácia 
znamenať prínosy a príležitosti, ale aj prekážky, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
vykonávaní stratégie jednotného trhu zabezpečila prijatie konkrétnych opatrení s cieľom 
reagovať na tieto výzvy;

30. zdôrazňuje význam prístupu k digitálnym zručnostiam a ich rozvoja pre staršie ženy, 
ženy vo vidieckych oblastiach a ženy a dievčatá v znevýhodnených pozíciách s 
obmedzeným prístupom k novým technológiám pre to, aby zostali v spojení s aktívnym 
životom a aby sa im uľahčilo udržiavanie kontaktu s priateľmi a príbuznými;

31. víta záväzok Komisie využiť program Horizont Európa na poskytnutie prehľadu a 
riešení týkajúcich sa potenciálnych rodových predsudkov v oblasti umelej inteligencie; 
žiada však, aby sa všetky možné finančné prostriedky použili na podporu projektov, 
ktoré povzbudia dievčatá a ženy k zlepšeniu ich digitálnych zručností a ktoré ich 
oboznamujú so STEM;

32. poznamenáva, že v časoch, ako je súčasná pandémia koronavírusu, rastie význam a 
možnosti práce z domu a práce na diaľku; vyzýva Komisiu, aby do stratégie zahrnula 
úlohu práce z domu a práce na diaľku ako dôležitého faktora pri dosahovaní rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom;

33. zdôrazňuje preukázané prínosy materského mlieka pre novorodencov, v dôsledku čoho 
je dôležité podporovať dojčenie, najmä u predčasne narodených detí, presadzovať 
politiky, ktorými sa zabezpečí výživa predčasne narodených detí, a to tak dojčením, ako 
aj využívaním darovaného materského mlieka, a podporovať cezhraničné využívanie 
bánk materského mlieka s cieľom zabezpečiť, aby ženy v pohraničných regiónoch 
mohli v prípade potreby využívať túto pomoc;

34. naliehavo žiada, aby bolo hľadisko zdravotného postihnutia zahrnuté do všetkých 
všeobecných iniciatív v oblasti rodovej rovnosti podporovaných v Európskej únii; 
naliehavo vyzýva, aby bola zaručená ochrana obetí násilia so zdravotným postihnutím v 
opatrovníctve alebo v inom režime s obmedzenou právnou spôsobilosťou, a na tento 
účel žiada účinný prístup tejto skupiny osôb k spravodlivosti, ako aj odbornú prípravu a 
podporu spôsobilosti odborníkov z osobitných služieb zapojených do procesu (napríklad 
z oblasti trestného súdnictva alebo zdravotníckych pracovníkov); naliehavo žiada, aby 
sa vytvoril prístupný a nestereotypný vzdelávací systém, ktorý umožní dievčatám a 
ženám so zdravotným postihnutím vybrať si študijný odbor a prácu podľa ich želania a 
talentu bez toho, aby boli obmedzované nedostupnosťou, predsudkami a stereotypmi; 
podporuje zapojenie žien so zdravotným postihnutím ako vzoru zmien;
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35. v súlade s článkom 8 ZFEÚ, podľa ktorého by EÚ vo všetkých svojich činnostiach mala 
usilovať o odstraňovanie nerovností a podporovať rovnosť mužov a žien, žiada 
o súdržnosť a vzájomné posilnenie vnútorných a vonkajších politík EÚ, najmä pokiaľ 
ide o škodlivé praktiky a diskriminačné právne predpisy, a podporu rovnakého užívania 
ľudských práv zo strany žien v plnej miere prostredníctvom vonkajších vzťahov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje najmä obchodné politiky EÚ, rozvojovú spoluprácu a politiky 
v oblasti ľudských práv; pripomína význam vzdelávania z hľadiska posilnenia 
postavenia žien a dievčat v EÚ, ako aj v partnerských krajinách; zdôrazňuje, že 
vzdelávanie nie je len právom, ale aj kľúčovým nástrojom na boj proti skorým 
a núteným manželstvám a tehotenstvám mladistvých dievčat; trvá na tom, že v rámci 
vonkajšej politiky EÚ je prioritne potrebné zabezpečiť, aby dievčatá v partnerských 
krajinách neustále navštevovali školu a pokračovali vo vzdelávaní;

36. odsudzuje prax donosenia dieťaťa náhradnou matkou, ktorá narúša ľudskú dôstojnosť 
ženy, pretože jej telo a reprodukčné funkcie sa používajú ako tovar; domnieva sa, že 
prax gestačného náhradného materstva, ktorá zahŕňa reprodukčné vykorisťovanie a 
využívanie ľudského tela na finančné účely alebo iný zisk, najmä v prípade 
zraniteľných žien v rozvojových krajinách, sa musí zakázať a naliehavo riešiť v rámci 
nástrojov týkajúcich sa ľudských práv;

37. konštatuje, že Komisia sa musí zaoberať osobitnou situáciou ochrany žien pred násilím 
v migračných a azylových prijímacích zariadeniach, a požaduje upravenú infraštruktúru 
pre ženy a dievčatá a tam, kde to je potrebné, vhodnú odbornú prípravu zamestnancov 
týchto zariadení;

38. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Or. en


