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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:

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila smernicu 2006/54/ES tak, že do nej doplní záväzné 
vymedzenie pojmu „práca rovnakej hodnoty“, ktoré sa bude vzťahovať na všetky 
pracovné odvetvia a ktoré bude zahŕňať rodové hľadisko;

2. opätovne vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila právny nástroj o transparentnosti 
odmeňovania mužov a žien;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť feminizácii chudoby vo 
všetkých jej formách, a najmä aby zohľadňovali rodové hľadisko v dôchodkových 
nárokoch s cieľom odstrániť rodový rozdiel v starobných dôchodkoch a zlepšovali 
pracovné podmienky vo feminizovaných sektoroch; poukazuje na to, že je potrebné 
riešiť problematiku kultúrneho podhodnocovania povolaní, ktoré vykonávajú prevažne 
ženy, a nadmerného zastúpenia žien v netypických formách práce; zdôrazňuje, že treba 
posilniť kolektívne vyjednávanie s cieľom podporiť stabilnú a kvalitnú zamestnanosť;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla európsku dohodu o starostlivosti (Care Deal for Europe), 
ktorá sa bude vzťahovať na všetky potreby v oblasti starostlivosti počas celého života; 
vyzýva členské štáty, aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o domácich pracovníkoch a 
aby v plnej miere vykonávali a prekračovali ciele stanovené v Barcelone a 
poskytovaním kvalitných univerzálnych služieb verejnej starostlivosti zabezpečili 
pokrytie týchto potrieb; naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali 
smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom1 a vyzýva ich, aby išli 
nad rámec minimálnych noriem tejto smernice;

5. je hlboko znepokojený násilím a obťažovaním vo svete práce; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla smernicu o holistickom prístupe k boju proti násiliu páchanému na ženách; 
vyzýva členské štáty, aby ratifikovali a vykonávali Istanbulský dohovor a dohovor 
MOP č. 190 o násilí a obťažovaní;

6. víta záväzok Komisie prijať akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych 
práv; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť práva zohľadňujúce rodové hľadisko 
uplatňovaním prierezového prístupu v súlade so zásadami 2 a 3 tohto piliera; vyzýva 
Komisiu, aby na tento účel vypracovala index rodovej rovnosti a začlenila ho do 
európskeho semestra na monitorovanie rodových účinkov makroekonomických politík, 
ako aj ekologickej a digitálnej transformácie.

1 Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 79.


