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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

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

– so zreteľom na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele udržateľného 
rozvoja, najmä na ciele 1, 5, 8 a 10 a ich príslušné čiastkové ciele a ukazovatele,

– so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o rovnakom 
odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty z roku 1951 a na 
Dohovor MOP o násilí a obťažovaní z roku 2019,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie zo 7. marca 2014 týkajúce sa posilnenia zásady 
rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom transparentnosti1,

– so zreteľom na dokument Komisie s názvom Strategický záväzok k rodovej rovnosti na 
obdobie rokov 2016 – 2019,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Akčný plán EÚ na roky 2017 – 2019: 
Riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov (COM(2017)0678),

– so zreteľom na správu Komisie za rok 2019 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii,

– 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 povolania2 a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 
rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 
2010/18/EÚ3,

– so zreteľom na index rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), 
a najmä na správu za rok 2019,

– so zreteľom na závery Rady z 13. júna 2019 o odstraňovaní rozdielu v odmeňovaní žien 
a mužov: kľúčové politiky a opatrenia,

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2019 s názvom Hospodárstva uplatňujúce 
rodovú rovnosť v EÚ: ďalší postup,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o chudobe: rodové hľadisko4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv5,

1 Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 112.
2 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
3 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.
4 Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 93.
5 Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o potrebe stratégie EÚ na odstránenie 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. októbra 2017 o posilnení ekonomického postavenia 
žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o boji proti nerovnostiam ako 
prostriedku na podporu tvorby pracovných miest a rastu8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien a 
mužov9,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: Stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0152),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom10,

A. keďže rodová rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie a jednou z jej spoločných 
a základných zásad, zakotvených v článku 2 a článku 3 ods. 3 ZEÚ, článkoch 8 a 19 
ZFEÚ a článku 23 Charty základných práv, čo svedčí o záväzku EÚ uplatňovať rodové 
hľadisko vo všetkých svojich politikách a činnostiach; keďže v článku 157 ZFEÚ je 
výslovne stanovené, že každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej 
odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty;

B. keďže v celej EÚ dostávajú ženy neúmerne nižšie príjmy ako muži; keďže podľa 
najnovších údajov Komisie je rozdiel v hodinovej mzde žien a mužov v EÚ 15,7 %11, 
hoci v jednotlivých členských štátoch sa výrazne líši; keďže pri zohľadnení miery 
zamestnanosti a celkovej účasti na trhu práce sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 
zvýši na 40 %12; keďže na čiastočný úväzok pracuje v EÚ len 8 %13 mužov, pričom v 
prípade žien v celej EÚ to je takmer tretina (31 %)14, a to z rôznych dôvodov vrátane 
stereotypov, štrukturálnych faktorov a spoločenských očakávaní; keďže transparentnosť 
odmeňovania môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní významného pokroku 
pri riešení rozdielov v príjmoch mužov a žien a v boji proti nerovnostiam a mohla by 
pomôcť odhaliť systematické podhodnotenie a nedostatočné ocenenie a odmeňovanie 
práce žien, ktoré sú jadrom pretrvávajúcich nerovností v odmeňovaní žien a mužov; 
keďže kolektívne vyjednávanie môže znížiť nespravodlivé rozdiely v odmeňovaní a 
zvýšiť jeho transparentnosť, ako aj riešiť problém nízkych miezd vo všeobecnosti;

6 Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 60.
7 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 6.
8 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 89.
9 Prijaté texty, P9_TA(2020)0025.
10 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
11 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov. Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.
12 Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.
13 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov. Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.
14 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov. Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.
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C. keďže prierezový prístup má kľúčový význam pre pochopenie viacnásobnej 
diskriminácie, ktorá prehlbuje rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v neprospech žien s 
kombináciou identít, a vzájomnej súvislosti medzi rodovým hľadiskom a inými 
sociálnymi faktormi, ako je zdravotné postihnutie; 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;

D. keďže napriek tomu, že vzrástla účasť žien na trhu práce, pretrvávajú rodové rozdiely, v 
dôsledku ktorých sa ženy môžu ocitnúť v zraniteľnej alebo neistej situácii; keďže 
rozdiel v zamestnanosti žien a mužov v EÚ predstavuje 11,6 %15; keďže ženy sú 
nedostatočne zastúpené v dobre platených odvetviach a na pozíciách s rozhodovacou 
právomocou a častejšie pracujú na pracovných miestach, na ktoré majú príliš vysokú 
kvalifikáciu, pričom každá piata žena pracujúca v EÚ patrí do najnižšej mzdovej 
skupiny, zatiaľ čo u mužov je to len každý desiaty; keďže dôsledkom rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov je 37 % rozdiel v dôchodkoch žien a mužov16, pričom tento 
stav bude pretrvávať aj v nasledujúcich desaťročiach, ako aj rozdielna úroveň 
hospodárskej nezávislosti medzi ženami a mužmi; keďže na odstránenie všetkých týchto 
rodových rozdielov je potrebné ambiciózne úsilie;

E. keďže v niektorých členských štátoch je badať odmietavý postoj, a to aj v oblasti 
posilňovania hospodárskeho postavenia žien, a existuje riziko, že rodová rovnosť by 
mohla z hľadiska priorít v programe členských štátov viac klesnúť;

F. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 neúmerne postihuje ženy v sociálno-
hospodárskej oblasti a povedie k ešte hlbším nerovnostiam a diskriminácii medzi 
mužmi a ženami na trhu práce, pretože ženy dostávajú nižšie mzdy a majú nižšie úspory 
a nižšie dôchodky, sú vo väčšej miere vystavené atypickým a neistým formám práce a 
chudoby, nemajú rovnaký prístup k sociálnej ochrane, čelia väčšiemu riziku straty práce 
alebo zníženia pracovného úväzku v dôsledku krízy, ako aj zvýšenej a špecifickej záťaži 
v čase opatrení na obmedzenie pohybu, ako je práca na diaľku v stresujúcich 
podmienkach, prípady nadmernej práce a nerovnomerná deľba neplatenej práce v 
domácnosti a práce spojenej so starostlivosťou; keďže väčšinu pracovníkov v prvej línii 
tvoria ženy, ktoré sú v určitých odvetviach často nespravodlivo nedostatočne platené a 
podhodnocované;

G. keďže prácu v oblasti poskytovania starostlivosti a podpory na ochranu spoločnosti v 
súčasnej kríze Covid-19 vykonávajú prevažne ženy, pričom sú zároveň vystavené 
väčšiemu riziku kontaminácie v dôsledku ich nadmerného zastúpenia v základných a 
čoraz väčšmi exponovaných povolaniach17, ako sú zdravotné sestry a ďalšie 
zdravotnícke pracovníčky, lekárničky, pokladníčky v supermarketoch, opatrovateľky 
starších osôb a upratovačky, čo je dôsledkom rodovej segregácie na trhu práce;

15 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov. Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.
16 Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.
17 keďže podľa Eurostatu 78 % všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane 4,1 milióna slabo platených a 
vysoko exponovaných osobných opatrovateľov predstavujú ženy: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20200409-2 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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H. keďže posilnenie hospodárskeho postavenia žien a rovnaký prístup k finančným 
zdrojom je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti, boju proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu; keďže rozdiely v odmeňovaní žien a mužov obmedzuje schopnosť žien 
dosiahnuť ekonomickú, a tým aj osobnú nezávislosť; keďže miera chudoby pracujúcich 
žien by mohla klesnúť z 8,0 % na 3,8 %, ak by boli ženy platené rovnako ako muži18; 
keďže z 5,6 milióna detí, ktoré žijú v chudobe, by sa 2,5 milióna mohlo vymaniť z 
chudoby, ak by sa odstránili rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; keďže rozdiel medzi 
hrubým mesačným príjmom pracujúcich mužov a žien vo veku 15 – 24 rokov (7 %) bol 
viac ako päťkrát nižší než u zamestnancov vo veku nad 65 rokov (38 % rodový rozdiel), 
pričom sme v súčasnosti svedkami znevýhodňovania materstva, pokiaľ ide o príjmy, 
keďže existuje rozdiel v odmeňovaní medzi ženami s nezaopatrenými deťmi a ženami 
bez nich, ako aj medzi matkami a otcami; keďže riziko chudoby prudko rastie v 
priebehu života, čo poukazuje na kumulovaný vplyv rozdielov v odmeňovaní a chudobu 
osôb vo veku nad 75 rokov, pričom sa trvale týka žien najmä v dôsledku vplyvu 
neplatených opatrovateľských povinností typických pre ženy, skrátenia pracovného času 
a/alebo nižších príjmov žien počas celej ich kariéry, z čoho vyplýva nižší dôchodok; 
keďže chudoba sa vyskytuje najmä v rodinách, v ktorých sú ženy jediným osobami s 
príjmom, pričom v roku 2017 bolo v EÚ chudobou ohrozených 35 % osamelých matiek 
v porovnaní s 28 % osamelých otcov19;

I. keďže stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 a posilnenie politík 
zohľadňujúcich rodové hľadisko na úrovni EÚ sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, 
aby vplyv krízy COVID-19 neprehlboval rodovú nerovnosť a aby reakcie prispievali k 
zníženiu diskriminácie žien;

J. keďže podľa OSN sa s psychologickým 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 toho, aby ženy mohli odísť zo vzťahu, v ktorom dochádza k 
zneužívaniu a násiliu;

K. keďže každá tretia žena v EÚ zažila od veku 15 rokov fyzické a/alebo sexuálne násilie;

1. berie na vedomie základ pre zásah EÚ, ako je opísaný v pláne Európskej komisie o 
stratégii pre rodovú rovnosť; zdôrazňuje význam stratégie pre rodovú rovnosť, ktorá 
podporuje, koordinuje a dopĺňa opatrenia členských štátov v oblasti rovnosti;

2. pripomína, že svet práce sa naďalej vyznačuje nerovnosťou, pokiaľ ide o príjmy, 
kariérne vyhliadky, feminizované odvetvia, prístup k sociálnej ochrane, vzdelávanie a 
odbornú prípravu; pripomína, že v záujme dosiahnutia rodovej rovnosti treba riešiť 
všetky tieto rozmery;

3. víta hodnotenie Komisie týkajúce sa existujúceho rámca pre rovnakú odmenu za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, začatie konzultačného procesu o tom, ako 
zlepšiť rodovú rovnosť vo svete práce, pripravovanú správu o primeranosti dôchodkov a 

18 Podľa Inštitútu pre výskum politiky zameranej na ženy (Institute for Women’s Policy Research).
19 Výpočet inštitútu EIGE, EU-SILC (štatistika Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach).
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zváženie poskytovania dôchodkových kreditov za prerušenie kariéry v súvislosti s 
poskytovaním starostlivosti v systémoch dôchodkového poistenia zamestnancov;

4. vyjadruje znepokojenie nad obmedzenou sociálnou mobilitou, ktorá obmedzuje 
mobilitu pracovnej sily medzi ženami; zdôrazňuje, že treba zlepšiť príležitosti pre 
mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcom roku predložila revíziu smernice 2006/54/ES v 
súlade s nedávnym hodnotením fungovania a vykonávania právnych predpisov EÚ o 
rovnakom odmeňovaní a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora; domnieva sa, že 
súčasťou tejto revízie by malo byť vymedzenie pojmu „práca rovnakej hodnoty“ vo 
všetkých profesijných odvetviach, ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko, ako aj odkaz na 
viaceré formy diskriminácie a ďalšie opatrenia na zabezpečenie vykonateľnosti 
smernice; 

6. pripomína, že článok 21 Charty základných práv Európskej únie obsahuje zásadu 
nediskriminácie, a to aj na základe pohlavia;

7. pripomína svoje uznesenie z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov; 
žiada okamžitú revíziu akčného plánu a prijatie ambiciózneho nového akčného plánu na 
riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov do konca roka 2020, v ktorom by sa mali 
stanoviť jasné ciele členských štátov na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov 
v priebehu nasledujúcich piatich rokov a zabezpečiť, aby sa tieto ciele zohľadnili v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny; zdôrazňuje osobitne potrebu zahrnúť do nového 
akčného plánu prierezovú perspektívu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili 
sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti do tvorby nových politík na 
odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a na zlepšenie a ďalší rozvoj štatistík, 
výskumu a analýz s cieľom lepšie merať a monitorovať pokrok pri odstraňovaní 
rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať 
skupinám, ktoré čelia viacnásobnej a prierezovej diskriminácii; vyzýva Komisiu, aby 
venovala pozornosť faktorom, ktoré vedú k rozdielom v dôchodkoch, a aby 
podporovala členské štáty v ich opatreniach na zníženie týchto rozdielov zavedením 
ukazovateľa rozdielu v dôchodkoch žien a mužov s cieľom posúdiť kumulované 
nerovnosti, s ktorými sa ženy stretávajú počas celého svojho života;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili horizontálnu a vertikálnu segregáciu v 
oblasti zamestnávania a diskriminačné postupy pri prijímaní rozhodnutí o zamestnávaní 
nových pracovníkov a o kariérnom postupe vrátane politík, ktoré podporujú začlenenie 
žien z marginalizovaných skupín na trh práce; zdôrazňuje potrebu investícií do 
vzdelávania a odbornej prípravy a náborových a výberových postupov zohľadňujúcich 
rodové hľadisko v súkromnom a verejnom sektore, a to najmä v odvetviach 
orientovaných na budúcnosť, ako sú STEM a digitálny sektor, kde sú ženy nedostatočne 
zastúpené; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že diskriminácia na základe pohlavia 
poškodzuje nielen jednotlivca, ale aj spoločnosť ako celok;

9. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila právne predpisy o transparentnosti 
odmeňovania mužov a žien20, a to najneskôr do konca roku 2020; okrem toho opätovne 
zdôrazňuje ich naliehavosť v súčasnej kríze, ktorá prehĺbi existujúce rodové rozdiely a 

20 Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.
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diskrimináciu na trhu práce; vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie konkrétnych 
opatrení, ktoré by sa vzťahovali tak na verejný, ako aj súkromný sektor, s náležitým 
zohľadnením špecifík malých a stredných podnikov, a to na základe odporúčania z roku 
2014, ako napríklad: a) jasné vymedzenie kritérií posudzovania hodnoty práce, b) 
rodovo neutrálne systémy hodnotenia a klasifikácie pracovných miest, c) audity 
odmeňovania žien a mužov a správy s cieľom zaručiť rovnakú odmenu, d) právo 
pracovníkov požadovať úplné informácie o odmeňovaní a právo na nápravu a e) jasné 
ciele týkajúce sa výkonnosti podnikov v oblasti rovnosti; ďalej vyzýva, aby sa zlepšil 
prístup k spravodlivosti a zaviedli silnejšie procesné práva s cieľom bojovať proti 
diskriminácii v odmeňovaní; vyzýva Komisiu, aby podporovala úlohu sociálnych 
partnerov a kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach (národnej, odvetvovej, 
miestnej a podnikovej) v pripravovaných právnych predpisoch o transparentnosti 
odmeňovania; vyzýva Komisiu, aby zahrnula prísne opatrenia na ich presadzovanie pre 
tých, ktorí ich nebudú dodržiavať;

10. poukazuje na to, že ženy vo svojich profesiách sú aj naďalej nedostatočne zastúpené na 
riadiacich pozíciách; pripomína, že podľa údajov, ktoré Eurostat zverejnil v roku 2019, 
len 28 % členov predstavenstva kótovaných spoločností v EÚ a 18 % vyšších riadiacich 
pracovníkov tvorili ženy a že v najväčších spoločnostiach v EÚ iba 8 % výkonných 
riaditeľov boli ženy; vyzýva členské štáty, aby prestali blokovať smernicu o ženách vo 
vrcholových orgánoch a urýchlene prijali ambicióznu pozíciu Rady s cieľom riešiť 
značnú nerovnováhu medzi ženami a mužmi v oblasti rozhodovania na najvyššej 
úrovni; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že inštitúcie EÚ pôjdu príkladom a 
zabezpečia minimálne 50 % žien na vyšších riadiacich pozíciách; ďalej vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, aby spoločnosti podávali správy o transparentnosti, pokiaľ ide o 
percentuálny podiel žien na vyšších riadiacich pozíciách, a takisto poskytovali 
informácie o úrovniach odmeňovania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že horizontálna 
antidiskriminačná smernica je v Rade naďalej zablokovaná, a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové antidiskriminačné právne predpisy;

11. pripomína, že nedostatočné zastúpenie žien vo verejnom a politickom živote ohrozuje 
riadne fungovanie demokratických inštitúcií a postupov; vyzýva preto členské štáty, aby 
podnietili a podporili opatrenia na uľahčenie vyváženej účasti mužov a žien na 
rozhodovaní na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

12. 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;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rovnakú účasť a príležitosti na trhu 
práce pre mužov a ženy a aby venovali pozornosť feminizácii chudoby vo všetkých jej 
formách vrátane chudoby v starobe, a najmä aby zohľadňovali rodové hľadisko v 
dostupnosti dôchodkových nárokov a prístupe k nim s cieľom odstrániť rodový rozdiel 
v starobných dôchodkoch a aby zlepšovali pracovné podmienky vo feminizovaných 
odvetviach a profesiách, ako je pohostinské odvetvie, cestovný ruch, upratovacie služby 
a starostlivosť; poukazuje na to, že je potrebné riešiť problematiku kultúrneho 
podhodnocovania povolaní, ktoré vykonávajú prevažne ženy, a bojovať proti takýmto 
stereotypom a nadmernému zastúpeniu žien v netypických formách práce; vyzýva 
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členské štáty, aby zabezpečili rovnaké zaobchádzanie s migrantkami (aj revíziou 
systému uznávania odborných kvalifikácií), ako aj v prípade iných osobitne 
zraniteľných skupín žien; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili rozsah 
kolektívneho vyjednávania na odvetvovej úrovni a zapojenie sociálnych partnerov do 
tvorby politík, s cieľom podporiť stabilné a kvalitné zamestnanie; zdôrazňuje potrebu 
stratégií na podnecovanie a podporu podnikateľských iniciatív žien;

14. poznamenáva, že rastúca gig ekonomika má vplyv na pracovníkov, ktorí sa menej 
združujú v odboroch a riskujú neistotu pracovných miest v dôsledku faktorov, ako sú 
nestabilný pracovný čas a príjmy, nedostatočné pokrytie zamestnaneckých práv, 
neistota týkajúca sa sociálneho zabezpečenia a dôchodkov alebo nedostatočný prístup 
ku kariérnemu rozvoju a rekvalifikácii; vyjadruje znepokojenie nad tým, že súvisiaca 
neistota a nestabilita, ktorá sa zhoršila obmedzením pohybu v dôsledku súčasnej krízy, 
majú mimoriadne negatívny vplyv na ženy, ktoré ešte stále znášajú bremeno 
starostlivosti na trhu práce vyznačujúcom sa rodovými rozdielmi, a to najmä na tie, 
ktoré sa stretávajú s prelínajúcimi sa formami diskriminácie; vyzýva členské štáty, aby 
zaviedli cielené opatrenia sociálnej ochrany žien na voľnej nohe a žien zamestnaných v 
gig ekonomike; vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala vykonávanie smernice 
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 osoby21;

15. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty predkladali dobre vypracované politiky a 
reformy trhu práce založené na dôkazoch, ktoré de facto zlepšujú pracovné podmienky 
žien a zvyšujú kvalitu zamestnania;

16. zdôrazňuje, že rovnaké príležitosti a vyššia účasť žien na trhu práce môžu zvýšiť 
zamestnanosť, hospodársku prosperitu a konkurencieschopnosť v Európe; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby stanovili ciele na zníženie počtu neistých pracovných 
miest a obmedzenie nedobrovoľnej práce na kratší pracovný čas s cieľom zlepšiť 
situáciu žien na trhu práce; zdôrazňuje, že práca na plný úväzok by mala byť normou;

17. vyzýva členské štáty, aby znížili regulačné zaťaženie podnikov a vysokú mieru 
zdaňovania práce s cieľom stimulovať vytváranie pracovných miest a účasť žien na trhu 
práce;

18. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh európskej dohody o starostlivosti (Care for 
Europe), v ktorej zaujme komplexný prístup ku všetkým potrebám a službám v oblasti 
starostlivosti a stanoví minimálne normy a usmernenia pre kvalitu starostlivosti počas 
celého života, a to vrátane detí, starších osôb a osôb s dlhodobými potrebami; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zbierali rozčlenené údaje o poskytovaní služieb 
starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o domácich 
pracovníkoch a aby v plnej miere vykonávali a prekračovali ciele stanovené v 
Barcelone, investovaním do kvalitných, prístupných a cenovo dostupných 
univerzálnych služieb verejnej starostlivosti zabezpečili pokrytie týchto potrieb a 
modernizovali ich tak, aby si ženy nemuseli vyberať medzi rodinou a účasťou na trhu 
práce; naliehavo vyzýva členské štáty, aby urýchlene a v plnej miere transponovali a 

21 Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
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vykonávali smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom22, a vyzýva 
ich, aby išli nad rámec minimálnych noriem smernice a zaviedli opatrenia, ako 
napríklad plne platenú dovolenku, presadzovanie rovnakej úlohy mužov ako 
opatrovateľov, čím by sa riešili rodové stereotypy pri čerpaní otcovskej/materskej 
dovolenky, uznanie úlohy neformálnych opatrovateľov tým, že sa zabezpečí ich prístup 
k sociálnemu zabezpečeniu a ich právo na dôchodkové nároky, podpora služieb 
prispôsobených osobitným výzvam a potrebám rodičov a/alebo rodinných príslušníkov, 
ktorí sa starajú o osoby so zdravotným postihnutím alebo dlhodobými ochoreniami 
alebo o staršie osoby, a pružné formy organizácie práce, ktoré nie sú v neprospech alebo 
na úkor miezd pracovníkov, prístupu k sociálnym a pracovným právam a príspevkom a 
ktoré rešpektujú právo pracovníkov na odpojenie sa; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
každoročne dôsledne a systematicky monitorovala vykonávanie smernice o rovnováhe 
medzi pracovným a súkromným životom zo strany členských štátov;

19. opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, pokiaľ ide o uznesenie Európskeho 
parlamentu z 28. apríla 2016 o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v 
EÚ23; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla rámec pre profesionalizáciu práce a 
starostlivosti v domácnosti, ktorý povedie k uznaniu a štandardizácii príslušných 
povolaní a zručností, ako aj k budovaniu kariéry, a nabáda členské štáty, aby zaviedli 
systémy profesionalizácie, odbornej prípravy, nepretržitého rozvoja zručností a 
uznávania kvalifikácií žien v domácnosti a opatrovateliek a aby vytvorili verejné 
agentúry zamestnanosti s cieľom posilniť profesionalizáciu;

20. poznamenáva, že v čase takých udalostí, ako je prebiehajúca 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 dôležitý faktor pri 
dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby po konzultácii so sociálnymi partnermi 
vypracovali usmernenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku, ktoré 
by zohľadňovali rodové hľadisko a zameriavali by sa osobitne na povolania v prvej 
línii, s cieľom chrániť pracovníkov v týchto povolaniach v prípade vypuknutia nákaz v 
budúcnosti; zdôrazňuje, že zmeny pracovných podmienok, ako je telepráca, síce 
poskytujú možnosti na zlepšenie pružných foriem organizácie práce a rovnováhy medzi 
súkromným a pracovným životom, ale môžu mať vplyv aj na schopnosť odpojenia sa a 
zvyšovať pracovnú záťaž, pričom žien sa to dotýka omnoho viac než mužov z dôvodu 
ich prevládajúcej alebo tradičnej úlohy v domácnosti a rodine; vyzýva preto Komisiu, 
aby predložila legislatívny návrh zohľadňujúci rodové hľadisko o práve odpojiť sa, ako 
aj smernicu o duševnom zdraví na pracovisku, v ktorej sa uzná úzkosť, depresia a 
vyhorenie ako choroby z povolania, a aby zaviedla mechanizmy na prevenciu a 
reintegráciu dotknutých zamestnancov do práce; 

22. upozorňuje na nedostatočné zohľadňovanie rodového hľadiska v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci; zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
by malo byť neoddeliteľnou súčasťou rozvoja politík v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (BOZP) a preventívnych stratégií vo všetkých odvetviach, a to aj v 
rámci nadchádzajúceho preskúmania Komisie týkajúce sa strategického rámca v oblasti 

22 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.
23 Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 30.
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ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, 
členské štáty a sociálnych partnerov, aby ako choroby z povolania a choroby súvisiace 
so zamestnaním uznali tie ochorenia, ktoré ešte nie sú za také uznané a ktoré sú 
mimoriadne rozšírené vo feminizovaných zamestnaniach, ako aj choroby, ktoré 
postihujú osobitne ženy, aby uplatňovali hľadisko rodovej rovnosti v oblasti zdravia a 
bezpečnosti v povolaniach, v ktorých prevažujú muži, v ktorých stále existuje mnoho 
nedostatkov, a to aj vo vzťahu k hygienickým zariadeniam, pracovným zariadeniam 
alebo osobným ochranným prostriedkom, aby zabezpečili ochranu materstva a 
bezpečnosť na pracovisku a opatrenia na uľahčenie návratu do zamestnania po 
materskej dovolenke a posúdili pracovné riziká vo feminizovaných odvetviach vrátane 
práce a starostlivosti v domácnosti;

23. 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 muži24;

24. je hlboko znepokojený povahou, rozsahom a závažnosťou násilia a obťažovania vo 
svete práce a vplyvom všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách v 
pracovnom prostredí; v tejto súvislosti víta nedávno prijatý dohovor MOP č. 190 o 
násilí a obťažovaní v práci a vyzýva členské štáty, aby ho bezodkladne ratifikovali a 
vykonávali; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zaviedli účinné a záväzné 
opatrenia na vymedzenie a zákaz násilia a obťažovania vo svete práce vrátane 
zabezpečenia účinného prístupu k rodovo responzívnym, bezpečným a účinným 
mechanizmom na riešenie sťažností a sporov, vzdelávacím a osvetovým kampaniam, 
podporným službám a prostriedkom nápravy; vyzýva Radu, aby urýchlene dokončila 
ratifikáciu Istanbulského dohovoru zo strany EÚ, v ktorom sa tiež uvádza prijatie 
opatrení na pomoc obetiam pri hľadaní zamestnania, a naliehavo žiada členské štáty, 
ktoré ho zatiaľ neratifikovali ani nevykonávajú, aby tak urobili; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla smernicu s holistickým prístupom k prevencii a boju proti všetkým formám 
násilia na ženách a aby posilnila súčasné právne predpisy EÚ na predchádzanie 
sexuálnemu obťažovaniu s ohľadom na ustanovenia dohovoru MOP č. 190 a 
Istanbulský dohovor; opätovne poukazuje na to, že odborná príprava v oblasti sexuality 
a rodovej rovnosti je kľúčovým nástrojom na boj proti rodovo podmienenému násiliu;

25. poukazuje na to, že spoločenská izolácia a obmedzenie pohybu v dôsledku ochorenia 
COVID-19 viedli k výraznému nárastu prípadov rodovo motivovaného násilia v 
Európe; preto sa domnieva, že všetky členské štáty musia posilniť opatrenia na ochranu 
žien počas krízy aj po nej; pripomína, že jedným z kľúčov pri riešení otázky rodovo 
motivovaného násilia je hospodárska nezávislosť, a v tomto zmysle navrhuje, aby sa 
vypracoval osobitný program sociálnej a pracovnej integrácie pre obete rodovo 
motivovaného násilia v Európe zameraného na aktívnu podporu ich zamestnateľnosti;

26. domnieva sa, že pracovníčky, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, by mali 
mať nárok na zníženie alebo reorganizáciu pracovného času a zmenu pracoviska; 
domnieva sa, že rodovo motivované násilie by malo byť zahrnuté do hodnotení rizík na 

24 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.
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pracovisku;

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa neodkazuje na rodový rozmer obchodovania s 
ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania, najmä pokiaľ ide o pracovníkov v 
domácnosti, z dôvodu obmedzenia, ktoré predstavuje domácnosť ako pracovisko, 
pokiaľ ide o možnosti inšpekcie a kontroly pracovnej činnosti; pripomína svoje 
uznesenie z 28. apríla 2016 o ženách pracujúcich v domácnosti a opatrovateľkách v EÚ 
a žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili vyšetrovanie v tejto oblasti s cieľom 
zlepšiť mechanizmy na identifikáciu a ochranu obetí a aby zapojili do procesu 
odhaľovania mimovládne organizácie, odbory, verejné orgány a všetkých občanov;

28. vyzýva Komisiu, aby predložila európsku stratégiu sociálnej ochrany zameranú na 
voľný pohyb pracovníkov, a najmä feminizáciu chudoby, s osobitným zameraním na 
domácnosti s jedným rodičom, v ktorých je hlavnou živiteľkou žena;

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 
sa neodkazuje na ochranu žien a dievčat ohrozených sociálnym vylúčením, chudobou a 
bezdomovectvom, a vyzýva Komisiu, aby sa týmito otázkami zaoberala v rámci 
nadchádzajúceho akčného plánu pre integráciu a začlenenie s cieľom zabrániť vylúčeniu 
týchto žien zo sociálnych a hospodárskych politík a ďalšiemu prehlbovaniu cyklu 
chudoby;

30. víta záväzok Komisie prijať akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych 
práv; zdôrazňuje, že treba začleniť rodové hľadisko uplatňovaním prierezového prístupu 
v súlade so zásadami 2 a 3 tohto piliera; vyzýva Komisiu, aby monitorovala rodové 
účinky makroekonomických politík, ako aj ekologickej a digitálnej transformácie; 
požaduje, aby sa v stratégii, ktorá bude nasledovať po stratégii Európa 2020, zaviedol 
rodový pilier a všeobecný cieľ rodovej rovnosti;

31. pripomína, že finančné a daňové politiky majú výrazný prvok rodovej rovnosti; víta 
záväzok Komisie uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti v rámci viacročného finančného 
rámca, a najmä Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), s cieľom podporiť účasť 
žien na trhu práce, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a podnikanie 
žien; zároveň však vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným uplatňovaním rodového 
hľadiska pri zostavovaní rozpočtu v novom VFR a štrukturálnych fondoch; vyzýva 
Komisiu, aby ďalej podporovala a zlepšovala využívanie rodového rozpočtovania, a 
žiada členské štáty, aby do svojich daňových politík začlenili rodové hľadisko vrátane 
rodových auditov fiškálnych politík s cieľom odstrániť rodové predsudky súvisiace s 
daňami;

32. opätovne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali a zlepšovali zber údajov 
rozčlenených podľa pohlavia25, štatistiky, výskum a analýzu, ako aj podporu a opatrenia 
na zlepšenie budovania inštitucionálnych kapacít a organizácií občianskej spoločnosti, 
pokiaľ ide o zber a analýzu údajov, najmä v súvislosti s účasťou žien na trhu práce a v 
oblastiach, ako je neformálne zamestnanie, podnikanie, prístup k financovaniu a 
službám zdravotnej starostlivosti, neplatená práca, chudoba a vplyv systémov sociálnej 
ochrany; rovnako vyzýva inštitút EIGE a ďalšie príslušné inštitúcie a agentúry EÚ, aby 
vypracovali a začlenili nové ukazovatele, ako sú chudoba zamestnaných, časová 

25 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.
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chudoba, rozdiely vo využívaní času, hodnota opatrovateľskej práce 
(platenej/neplatenej) a miera využitia možností u žien a mužov, a to aj v súvislosti so 
smernicou o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom; vyzýva Komisiu, aby 
tieto údaje využívala na účinné vykonávanie posúdení vplyvu svojich politík a 
programov a iných agentúr a inštitúcií EÚ;

33. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť aspekty rodovej rovnosti súvisiace s budúcim svetom 
práce vrátane ekologizácie a digitalizácie hospodárstva; požaduje silnejšie prepojenie 
medzi novou stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť a Európskou zelenou dohodou; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojich nadchádzajúcich návrhoch posilnila prepojenie medzi 
politikami v oblasti zmeny klímy a rodovou rovnosťou; naliehavo žiada Komisiu, aby 
zaviedla systematické posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť a rodovo citlivé 
rozpočtovanie uplatňovaním rodového hľadiska vo Fonde na spravodlivú transformáciu 
a v príslušných opatreniach a politikách novej zelenej dohody v oblasti klímy;

34. pripomína, že je potrebné bojovať proti viacvrstvovej diskriminácii, najmä voči 
zraniteľným skupinám vrátane žien so zdravotným postihnutím, žien čiernej pleti, 
migrantiek, príslušníčok etnických menšín, rómskych žien, starších žien, slobodných 
matiek, LGBTIQ + osôb a žien bez domova, a zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, 
aby mali prospech z cieľov a opatrení stratégie EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 
2025; vyzýva Komisiu, aby stanovila výslovné usmernenia na vykonávanie 
prierezového rámca, v ktorých by sa mala uprednostniť účasť skupín, ktoré čelia 
prelínajúcim sa formám diskriminácie, s cieľom posúdiť rozdielny vplyv politík a 
opatrení na prispôsobenie reakcie v každej oblasti, ktorá je založená na zásade 
nediskriminácie;

35. pripomína svoje uznesenie z 29. novembra 2018 o situácii žien so zdravotným 
postihnutím26; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v rámci európskej stratégie pre oblasť 
zdravotného postihnutia po roku 2020 predložila konsolidovaný návrh, ktorý bude 
zahŕňať vypracovanie pozitívnych opatrení zameraných na ženy so zdravotným 
postihnutím s cieľom podporiť ich úplnú a účinnú účasť na trhu práce a odstrániť 
diskrimináciu a predsudky, ktorým čelia, vrátane opatrení na podporu zamestnanosti, 
odbornej prípravy, pracovných umiestnení, rovnakých kariérnych postupov, rovnakej 
odmeny, prístupnosti pracoviska a jeho primeraných úprav a ďalšieho vzdelávania, 
pričom bude venovať pozornosť ich digitálnemu začleneniu a potrebe zabezpečiť 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom; takisto žiada, aby opatrenia 
týkajúce sa rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, rozdielov v dôchodkoch a rozdielov 
v starostlivosti explicitne riešili potreby rodičov a opatrovateľov detí so zdravotným 
postihnutím, najmä žien a domácností s jedným rodičom; poukazuje na potrebu záruky 
práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorej súčasťou budú osobitné opatrenia 
zamerané na potreby žien so zdravotným postihnutím, ako aj nutnosť posilniť záruku 
pre mladých ľudí;

36. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili inkluzívnu rodovú rovnosť pre ženy a 
dievčatá so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, zabezpečili ich 
sexuálne a reprodukčné práva, poskytovali im ochranu pred domácim násilím a násilím 
zo strany poskytovateľov opatrovateľských a podporných služieb a aby na tieto účely 

26 Prijaté texty, P8_TA(2018)0484.
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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;

37. zdôrazňuje aktívnu a kľúčovú úlohu žien v hospodárstve vo vidieckych oblastiach a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že pretrvávajú významné rodové rozdiely v oblasti 
zamestnanosti v poľnohospodárstve a v oblasti prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, 
odbornej príprave, materskej dovolenke a starobným dôchodkom; vyzýva Komisiu, 
členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby podporovali projekty určené osobitne 
pre ženy a zamerané na vytváranie inovačných poľnohospodárskych činností vo 
vidieckych a vyľudnených oblastiach s cieľom posilniť ich pozíciu na 
poľnohospodárskom trhu, ktorý môže byť zdrojom nových pracovných miest; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby identifikovala možnosti financovania v rámci druhého piliera SPP 
s cieľom zvýšiť prístup žien k pôde a riešiť ich pracovné podmienky vo vidieckych 
oblastiach, najmä v prípade sezónnych pracovníčok;

38. pripomína svoje uznesenie z 12. februára 2019 o potrebe posilneného strategického 
rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 202027, v ktorom sa 
uvádza, že vo väčšine členských štátov sa nezaznamenalo žiadne zlepšenie v prístupe k 
zamestnaniu, že existujú vážne obavy v súvislosti s bývaním a v oblasti chudoby sa 
dosiahol len malý pokrok a že je potrebný silný rodový rozmer v rámci EÚ; vyjadruje 
znepokojenie nad nenávistnými prejavmi proti Rómom v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 a nad ďalšími obmedzeniami, ktoré prijali niektoré členské štáty s cieľom 
zaviesť v rómskych komunitách karanténu, a obáva sa negatívnych dôsledkov pre 
najzraniteľnejšie skupiny Rómov, ako sú dievčatá, mladé ženy, staršie ženy, osoby so 
zdravotným postihnutím alebo LGBTIQ+ osoby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr prijala strategický rámec EÚ v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov, 
analyzovala vplyv koronavírusu na Rómov a prijala opatrenia na zabránenie dôsledkom;

39. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v právnych predpisoch EÚ chýba výslovný zákaz 
diskriminácie na základe rodovej identity a rodového vyjadrenia osoby; berie na 
vedomie pretrvávajúcu diskrimináciu, obťažovanie a vylúčenie LGBTIQ+ osôb z trhu 
práce; pripomína svoje uznesenia zo 14. februára 201928 o budúcnosti zoznamu opatrení 
zameraných na LGBTI osoby a z 18. decembra 2019 o verejnej diskriminácii a 
nenávistných prejavoch proti LGBTI osobám29; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr prijala 
strategický rámec pre rovnosť LGBTIQ+ osôb, nadviazala na zoznam opatrení 
Európskej komisie zameraných na LGBTI osoby na roky 2016 – 2019 a zahrnula 
konkrétne opatrenia na boj proti diskriminácii na pracovisku na základe sexuálnej 
orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia a pohlavných znakov;

40. víta návrh Komisie využiť Fond pre azyl a migráciu na podnietenie členských štátov, 
aby prijali opatrenia na podporu integrácie žien, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
sa neuvažuje o žiadnych iných konkrétnych opatreniach na riešenie nižšej miery 
zamestnanosti žien z tretích krajín v EÚ a osobitnej zraniteľnosti žien a dievčat, ktoré sú 
utečenkami, žiadateľkami o azyl alebo bez dokladov; vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala 
situáciou všetkých migrujúcich žien a dievčat, pričom uprednostní cieľ fondu týkajúci 

27 Prijaté texty, P8_TA(2019)0075.
28 Prijaté texty, P8_TA(2019)0129.
29 Prijaté texty, P8_TA(2019)0101.
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sa integrácie v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci prostredníctvom rodového 
rozpočtovania, pridelením väčšieho objemu prostriedkov na zvyšovanie kvalifikácie, 
rekvalifikáciou na prechod ku kvalitnému zamestnaniu a pracovným podmienkam a 
zvýšením ich účasti na trhu práce a prijatím konkrétnejších opatrení na prekonanie 
prekážok, ktorým čelia migrujúce ženy;

41. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri reakcii na sociálne a hospodárske dôsledky 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zohľadnili rodové hľadisko s cieľom zmierniť 
neprimeraný a dlhodobý vplyv na práva žien, príjmy a sociálnu ochranu pre krízou aj po 
nej, ako aj zabrániť ďalšiemu nárastu rodových nerovností; domnieva sa, že súčasťou 
rodovo citlivej obnovy by mali byť osobitné opatrenia na riešenie rovnakého prístupu 
žien na trh práce, ako aj na predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii pri 
zabezpečovaní rovnováhy medzi rodinnými a pracovnými povinnosťami vrátane 
možných problémov, ktoré vznikajú, keď sa telepráca stáva povinnosťou; vyzýva na 
prijatie osobitných opatrení zameraných na potreby mladých žien, pretože miera 
nezamestnanosti a neistota zamestnania u mladých ľudí je exponenciálne vyššia ako v 
ktorejkoľvek inej vekovej skupine; domnieva sa, že stratégia EÚ pre rodovú rovnosť 
môže prispieť k spravodlivému a efektívnejšiemu vykonávanie plánu obnovy EÚ;

42. víta nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(SURE); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že nástroj SURE bude riešiť 
stratu príjmov žien;

43. víta rozhodnutie Rady aktivovať tzv. všeobecnú únikovú doložku a vyzýva členské 
štáty, aby investovali do verejných služieb vrátane bezplatnej starostlivosti o deti a 
zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta a zmierniť 
sociálno-ekonomický dosah krízy; domnieva sa, že úsporné opatrenia majú dlhodobé 
nepriaznivé dôsledky, najmä pre ženy, a nesmú sa presadzovať v období po kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19;

44. zdôrazňuje neúnavnú a obdivuhodnú prácu pracovníkov v prvej línii, ktorí bojujú proti 
pandémii COVID-19, ako aj kľúčových pracovníkov pracujúcich na zachovaní 
verejného života a služieb a prístupu k základným tovarom; zdôrazňuje, že 70 % 
celosvetovej pracovnej sily v zdravotníctve a sociálnej oblasti sú ženy a že v niektorých 
povoleniach v týchto odvetviach často dostávajú iba minimálnu mzdu a pracujú v 
neistých pracovných podmienkach; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby do konca 
roka 2020 pripravila komplexné posúdenie o zavedení európskeho právneho nástroja s 
cieľom zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov a posilniť 
rozsah kolektívneho vyjednávania;

45. zdôrazňuje, že viac ako 70 % pracovníkov v odvetví zdravotníctva a sociálnej práce na 
celom svete tvoria ženy a že pracovníci v obchode a maloobchode a pracovníci 
upratovacích služieb sú tiež väčšinou ženy a často zarábajú len minimálnu mzdu; 
pripomína, že rovnako ako v predchádzajúcich krízach budú ženy vážne postihnuté z 
hospodárskeho hľadiska, a to aj v období po kríze; z tohto dôvodu trvá na tom, že treba 
uplatňovať progresívny a rodovo citlivý prístup v prípade okamžitých aj dlhodobých 
opatrení na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, založený na kvalitných údajoch 
rozčlenených podľa pohlavia; v tejto súvislosti navrhuje, aby plán obnovy zohľadňoval 
profesijnú segregáciu trhov s cieľom vyhnúť sa opakovaniu toho, čo sa stalo v 
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predchádzajúcich krízach, keď sa podpora zamestnanosti zameriavala na mužské 
sektory, pričom feminizované sektory zostali na druhom mieste, ako aj potrebu 
prelomiť dynamiku profesijnej segregácie;

46. pripomína, že počas Svetového ekonomického fóra v roku 2018 zaznelo, že do 
roku 2022 bude na celom svete vytvorených 58 miliónov pracovných miest súvisiacich 
s umelou inteligenciou, ale len 24,9 % žien vo vysokoškolskom vzdelávaní získa 
diplom v oblastiach spojených s novými technológiami; zdôrazňuje, že je zásadne 
dôležité zabezpečiť, aby boli ženy spravodlivo zastúpené v oblasti vedy a technológií; 
pripomína, že nárast počtu žien pracujúcich v oblasti nových technológií by mohol 
generovať v Európe až 16 miliárd EUR;

47. vyzýva členské štáty, aby podporovali a uľahčovali účasť žien v odvetví IKT a aby tiež 
posilnili postavenie žien, aby sa stali investorkami a podnikateľkami;

48. konštatuje, že zo štúdií vyplýva, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú do veľkej 
miery spôsobené skutočnosťou, že ženy a muži pracujú v rôznych povolaniach s rôznou 
úrovňou odmeňovania; zdôrazňuje, že rozdelenie trhu práce podľa pohlavia má svoj 
pôvod vo výbere vzdelania, a preto sú v tejto oblasti potrebné zmeny v záujme boja 
proti rodovým rozdielom na trhu práce; naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
lepšie študijné a profesijné poradenstvo s cieľom zabezpečiť, aby si všetci študenti boli 
vedomí príležitostí, ktoré ponúka trh práce, a dôsledkov rôznych možností vzdelávania;

49. poznamenáva, že účasť žien na trhu práce je nižšia ako účasť mužov; zdôrazňuje 
význam znižovania daní z príjmu pre podporu účasti na trhu práce; 

50. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zvýšenie miery zamestnanosti žien v Európe 
a uľahčila ich prístup na trh práce, napríklad poskytnutím väčšieho množstva stimulov 
na podporu podnikania žien;

51. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ženy nezakladajú podniky a nevenujú sa 
podnikateľskej činnosti v rovnakom rozsahu ako muži; naliehavo žiada členské štáty, 
aby zaviedli reformy priaznivé pre podnikanie s cieľom podporiť rovnosť a zvýšiť 
podnikanie žien;

52. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali sociálne aspekty odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny a zároveň zohľadňovali dodržiavanie zásady subsidiarity 
a vnútroštátne právomoci;

53. víta záväzok Komisie podporovať účasť žien ako voličiek a kandidátok vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v roku 2024; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu revízie 
európskeho volebného aktu, aby sa zabezpečila možnosť dočasne nahradiť poslancov a 
poslankyne Európskeho parlamentu, ktorí využívajú svoje právo na materskú, otcovskú 
alebo rodičovskú dovolenku; vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom 
zrevidovala volebný akt, a Radu, aby túto revíziu schválila;

54. uznáva kľúčovú úlohu MVO a organizácií pre práva žien v boji proti rodovej 
nerovnosti, diskriminácii a násiliu páchanému na ženách; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila a posilnila ochranu, účasť a aktívne zapájanie organizácií občianskej 
spoločnosti tým, že bude presadzovať nástroje financovania na poskytovanie finančných 
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prostriedkov pre obhajcov ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti, ktorí 
bojujú proti odmietavému postoju a regresii v oblasti rodovej rovnosti a presadzujú 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práv žien, a to v rámci EÚ aj na celom svete;

55. vyzýva členské štáty, aby vytvorili formálne zloženie Rady pre rodovú rovnosť s 
cieľom poskytnúť ministrom a štátnym tajomníkom zodpovedným za rodovú rovnosť 
osobitné fórum na diskusiu a uľahčiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo 
všetkých politikách EÚ vrátane politiky zamestnanosti a sociálnej politiky;

56. vyzýva Komisiu, aby naďalej posilňovala úlohu EÚ ako katalyzátora rodovej rovnosti 
na celom svete.
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