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Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov 
a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty
(2013/2678(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 8, 157 a 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na smernicu 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 (prepracované znenie)1,

– so zreteľom na článok 11 ods. 1 písm. d) Dohovoru o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo ako súčasť jeho rezolúcie 
č. 34/180 z 18. decembra 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 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok 
v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi – Charta žien (COM(2010)0078), 

– 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 hodnoty2,

– so zreteľom na posúdenie európskej pridanej hodnoty týkajúce sa uplatňovania zásady 
rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu rovnakej hodnoty3,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Rozdiely v dôchodkoch žien a mužov v EÚ4,

– so zreteľom na otázku pre Komisiu o rovnakej mzde pre mužov a ženy za rovnakú prácu 
alebo prácu rovnakej hodnoty(O-000078/2013 – B7 0218/2013),

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

A. keďže Parlament vo svojom uznesení z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 
o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty požiadal Komisiu, aby najneskôr do 15. februára 2013 preskúmala 
smernicu 2006/54/ES a zohľadnila odporúčania EP, ako aj uskutočnila revíziu platných 
právnych predpisov;

1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0225.
3 EAVA 4/2013.
4 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf.
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B. keďže v dôsledku politík pracovného trhu, ktoré sa snažia odchýliť od zásady a postupov 
kolektívneho vyjednávania, o odmenách sa čoraz častejšie rokuje individuálne, pričom 
následkom toho je nedostatok informácií a transparentnosti o individualizovaných 
systémoch odmeňovania, čo vedie k zvýšeniu platových rozdielov medzi zamestnancami 
na rovnakej úrovni a môže to mať za následok prehĺbenie rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov;

C. keďže pokrok pri znižovaní rozdielov v odmeňovaní mužov a žien je mimoriadne pomalý 
a v niektorých členských štátoch sa rozdiely dokonca prehĺbili, keďže napriek tomu, že už 
takmer 40 rokov platí značné množstvo právnych predpisov,  prijímajú sa kroky a 
vynakladajú sa prostriedky na zníženie tohto rozdielu (rozdiel na úrovni EÚ bol 17,7 % 
v roku 2006, 17,6 % v roku 2007, 17,4 % v roku 2008, 16,9 % v roku 2009 a 16, 4 % 
v roku 2010) problém rozdielov v odmeňovaní mužov a žien stále pretrváva a v súčasnosti 
dosahuje 16,2 % v celej EÚ; keďže uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je kľúčové na dosiahnutie rodovej rovnosti;  keďže 
negatívny vplyv rozdielov v odmeňovaní žien a mužov pokračuje aj v dôchodkovom veku 
a dôchodky žien sú v priemere o 39 % nižšie než dôchodky mužov;  

D. keďže podľa akademického výskumu, ktorý sa zaoberá odstraňovaním rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov, treba zohľadniť a riadne riešiť niekoľko faktorov, akými sú 
rozdielne činnosti a miery zamestnanosti, rozdiely v štruktúre platov, rozdiely v zložení 
pracovnej sily a rozdiely v odmeňovaní, ako aj iné makroekonomické a inštitucionálne 
faktory;

E. keďže zo skúseností vyplýva, že osvedčené postupy alebo nezáväzné právne opatrenia 
slúžia len zriedka ako podnety a že nedošlo k očakávanému partnerskému učeniu;

F. keďže podľa záverov posúdenia európskej pridanej hodnoty zníženie rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov o jeden percentuálny bod zvýši hospodársky rast o 0,1 % 
a keďže odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov je mimoriadne dôležité 
v súčasnom období hospodárskeho poklesu;

G. keďže pomalé napredovanie v odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov má 
značné demografické, spoločenské, právne a hospodárske dôsledky;

1. vyjadruje poľutovanie nad pomalým dosahovaním pokroku v znižovaní rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov v Európskej únii; 

2. zdôrazňuje, že zo zníženia rodových rozdielov odstránením rozdielov v odmeňovaní žien 
a mužov nebudú mať prospech len ženy, ale aj celá spoločnosť a že odstraňovanie 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov by sa nemalo vnímať ako výdavok, ale ako 
investícia;

3. opakuje, že smernica 2006/54/ES v jej súčasnej podobe nepredstavuje dostatočne účinný 
nástroj na vyriešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a na dosiahnutie cieľa rodovej 
rovnosti vo veciach zamestnanosti a povolania;

4. žiada Komisiu, aby podporila členské štáty pri znižovaní rozdielov v odmeňovaní mužov 
a žien aspoň o 5 percentuálnych bodov ročne s cieľom odstrániť rozdiely v odmeňovaní 
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mužov a žien do roku 2020;

5. uznáva, že viacúrovňový a viacfaktorový prístup vyžaduje, aby Komisia podporila členské 
štáty pri presadzovaní osvedčených postupov a vykonávaní politiky na riešenie rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov;

6. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne revidovala smernicu 2006/54/ES a predložila k nej 
pozmeňujúce návrhy v súlade s článkom 32 smernice a na základe článku 157 ZFEÚ 
v nadväznosti na podrobné odporúčania uvedené v prílohe k uzneseniu Európskeho 
parlamentu z 24. mája 2012;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.


