
 

AD\1089297SK.doc  PE575.126v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
 

2015/2116(INI) 

15.3.2016 

STANOVISKO 

Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 

k uplatňovaniu smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá 

ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní 

a povolaní („smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní“) 

(2015/2116(INI)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michaela Šojdrová 



 

PE575.126v02-00 2/7 AD\1089297SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1089297SK.doc 3/7 PE575.126v02-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 

ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže správa Komisie o uplatňovaní uvádza, že všetkých 28 členských štátov 

transponovalo smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov, ale samotné právne 

predpisy nestačia na zabezpečenie plnej rovnosti a musia byť spojené s vhodnými 

politickými opatreniami; keďže Parlament už prijal politické opatrenia, ako je napríklad 

smernica o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 

spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach, a keďže takéto opatrenia majú 

potenciál pomôcť dosiahnuť väčšiu rovnosť žien v zamestnaní a zlepšiť prístup žien 

k vedúcim pozíciám; keďže právne predpisy sa musia považovať za kľúčový nástroj na 

dosiahnutie rodovej rovnosti, ale musia byť spojené s normatívnymi postupmi 

a kampaňami zameranými na presadzovanie rodovej rovnosti, a to nielen v právnych 

predpisoch, ale aj vo verejnej mienke; 

B. keďže bolo posúdené uplatňovanie a transpozícia smernice 2006/54/ES a Parlament vo 

svojej správe z 25. júna 2015 uvádza svoje vážne pochybnosti týkajúce sa vykonávania 

ustanovení smernice o zavedení zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania 

s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania; 

C. keďže sociálnym nerovnostiam, najmä pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní, 

možno čeliť len prostredníctvom politík zaručujúcich spravodlivejšie rozdelenie bohatstva 

na základe zvýšenia reálnych miezd, opatrení na podporu regulácie pracovného času 

a práce, najmä prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a zaručenia univerzálneho 

bezplatného prístupu k vysokokvalitným verejným zdravotníckym a vzdelávacím 

službám; 

D. keďže ženy sú nezamestnanosťou postihnuté najviac a čelia negatívnej diskriminácii 

v oblasti prístupu k pracovným miestam, najmä v prípade matiek a žien, ktoré chcú mať 

deti; 

E. keďže ženy majú obvykle primárnu zodpovednosť za starostlivosť o deti, starších, ďalšie 

závislé osoby, rodinu a domácnosť, a táto zodpovednosť je väčšia, ak majú deti so 

zdravotným postihnutím; keďže toto má priamy vplyv na prístup žien k pracovným 

miestam na profesionálny rozvoj a môže negatívne ovplyvniť ich podmienky zamestnania, 

napr. preto, že ženy sú často na nedobrovoľnom čiastočnom úväzku alebo sú nútené do 

neistých foriem zamestnania, pričom všetky tieto faktory vytvárajú rozdiely v odmeňovaní 

a dôchodkoch žien a mužov; 

F. keďže rodiny s jedným rodičom, najmä slobodné matky, možno častejšie nájsť v radoch 

chudobných pracujúcich a všetky prijaté opatrenia by sa mali zameriavať na osamelých 

rodičov; 

G. keďže široká škála zručností a schopností, ktoré ženy získavajú pri plnení rodinných 

povinností, obohacuje ich osobný a profesionálny rozvoj; preto by mali spoločnosť 

a zamestnávatelia tieto schopnosti uznávať; 
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H. keďže Európska únia čelí zásadnej hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze, ktorá 

osobitne ovplyvňuje ženy na pracovnom trhu a ich osobný život, pretože v ich prípade 

existuje väčšia pravdepodobnosť, že majú neisté pracovné miesto a že budú prepustené 

bez sociálneho zabezpečenia; 

I. keďže nedostatok skutočne účinnej rovnováhy medzi prácou a súkromným životom 

spôsobuje diskrimináciu pracujúcich rodičov; 

J. keďže ženy sú stále obeťami viacnásobnej, priamej a nepriamej diskriminácie na 

pracovnom trhu napriek uplatňovaniu rovnakého zaobchádzania v členských štátoch; 

keďže existuje mnoho rôznych druhov nepriamej diskriminácie, na ktoré sa musí 

vzťahovať štandardná definícia, podľa ktorej dochádza k diskriminácii vtedy, keď sa 

v porovnateľných situáciách uplatňujú rôzne pravidlá alebo sa v rôznych situáciách 

uplatňuje rovnaké pravidlo; keďže ženy nie sú vždy upozorňované na svoje práva podľa 

existujúcich európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o rovnosti a diskriminácii, 

alebo pochybujú o účinnosti oznamovania prípadov diskriminácie; zdôrazňuje preto 

význam informačných a usmerňovacích dokumentov, kampaní na zvýšenie povedomia 

a informačných portálov; 

K. keďže Komisia nesie zodpovednosť za dohľad nad uplatňovaním smernice 2000/78/ES 

v každom členskom štáte a za podávanie správ a nápravu akýchkoľvek nedostatkov pri jej 

presadzovaní; 

1. so znepokojením konštatuje neprítomnosť judikatúry, ktorá by vykladala nepriamu 

diskrimináciu v určitých členských štátoch, ako aj ťažkosti, ktoré spôsobuje jej 

vymedzenie pri transpozícii smernice v určitých členských štátoch; navrhuje, aby Komisia 

poskytovala členským štátom poradenstvo pri takýchto ťažkostiach pri výklade; 

2. žiada členské štáty, aby vypracovali rodovo neutrálne systémy hodnotenia a klasifikácie 

ako nevyhnutné opatrenia na podporu rovnakého zaobchádzania; 

3. vyzýva členské štáty, aby podporovali bezplatné, vysoko kvalitné verejné služby, ktoré 

poskytujú riadnu a nevyhnutnú pomoc a starostlivosť o deti, chorých a starších ľudí; 

4. zdôrazňuje nízky počet sťažností, ktoré predstavujú len malé percento skutočných 

prípadov diskriminácie v celej EÚ; konštatuje, že v niektorých členských štátoch môžu 

byť čísla ešte nižšie, pretože existujú jasné prípady diskriminácie, ktoré zostávajú 

neohlásené a ktorých páchatelia nie sú trestne stíhaní; zdôrazňuje, že treba zintenzívniť 

úsilie o zvyšovanie informovanosti, šírenie informácií, lepší prístup k spravodlivosti 

a mechanizmom podávania sťažností, predĺženie lehoty na podanie sťažnosti na 

diskrimináciu (ktoré sú v súčasnosti príliš krátke), skrátenie dĺžky a zníženie nákladov 

postupov a zvýšenie dostupnosti právnej pomoci pre navrhovateľov s nedostatočnými 

zdrojmi, ktorými sú zväčša ženy; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že smernica 2000/78/ES neobsahuje žiadne osobitné 

ustanovenia o viacnásobnej diskriminácii, hoci sa v nej aspoň uvádza, že ženy sú často jej 

obeťami; okrem toho konštatuje, že kombinácia dvoch alebo viacerých foriem 

diskriminácie môže spôsobovať problémy vyplývajúce z rozdielov v zaručenej úrovni 

ochrany pre rôzne formy; zdôrazňuje, ako je dôležité, aby Rada čo najrýchlejšie dosiahla 

dohodu v otázke prijatia spoločnej pozície k návrhu smernice o vykonávaní zásady 
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rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, 

zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426), ktorý Európsky 

parlament prijal v prvom čítaní v apríli 2009 a ktorý sa výslovne zaoberá viacnásobnou 

diskrimináciou; 

6. pripomína, že nedostatok údajov o rodovej rovnosti komplikuje hodnotenie situácií 

diskriminácie a preukázanie ich existencie, najmä pokiaľ ide o nepriamu diskrimináciu, 

pri ktorej štatistika zohráva kľúčovú úlohu pri preukazovaní nepriaznivých účinkov na 

prvý pohľad neutrálneho opatrenia zameraného na konkrétnu skupinu; naliehavo vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali – a to aj v rámci národných správ a spoločných 

výročných správ o sociálnej ochrane a sociálnom začleňovaní – harmonizované a jednotné 

štatistiky určené na to, aby sa zaplnili všetky medzery pri zbere údajov o rovnosti, aby 

tieto údaje boli porovnateľné, rozčlenené podľa pohlavia a zohľadňovali rozdiely medzi 

ženami s kvalifikáciou a bez nej a ženami so zodpovednosťou za rodinu a bez nej, aby 

bolo možné správne posúdiť viacnásobnú a nepriamu diskrimináciu a zistiť, či sú ženy 

viac vystavené určitým typom diskriminácie než muži;  

7. vyzýva členské štáty, aby prijali pracovnoprávne predpisy, ktoré budú podporovať 

reguláciu práce, kolektívne vyjednávanie, sociálnu ochranu a vyššie mzdy; takisto vyzýva 

členské štáty, aby odstránili právne predpisy, ktoré umožňujú alebo upravujú neisté 

zamestnanie; 

8. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali informovanosť, podporovali verejnú diskusiu 

a rozhodne a s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi presadzovali politiky v oblasti 

rovnosti, ktoré budú zahŕňať odbornú prípravu pre odborníkov v ústavných zariadeniach 

s cieľom uplatňovať účinné politiky rovnosti a bojovať proti nerovnosti v zamestnaní; 

vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje orgány zodpovedné za rodovú rovnosť 

a zabezpečili, že sú nezávislé a náležite financované, pretože tieto orgány by mali mať 

vedúcu úlohu pri zjednodušovaní a uľahčovaní podávania sťažností obeťami 

diskriminácie, zlepšovaní mechanizmov podávania sťažností a organizovaní informačných 

kampaní o právach žien na pracovnom trhu; 

9. vyzýva členské štáty, aby vytvorili a posilnili vnútroštátne orgány inšpekcie práce 

poskytnutím finančných a ľudských zdrojov, ktoré im umožnia zachovať efektívnu 

prítomnosť na mieste, s cieľom bojovať proti neistým pracovným miestam, 

neregulovanému zamestnaniu a práci a mzdovej diskriminácii, najmä z hľadiska rovnosti 

mužov a žien; 

10. zdôrazňuje význam presunutia dôkazného bremena, aby sa zabezpečilo správne 

spracovanie sťažností týkajúcich sa diskriminácie súdmi a inými relevantnými orgánmi; 

domnieva sa, že je nutné podporovať správne uplatňovanie tejto koncepcie odbornou 

prípravou vnútroštátnych sudcov a právnikov; 

11. vyzýva členské štáty, aby preukázali väčší záväzok pri uplatňovaní zásady rovnakého 

zaobchádzania medzi ženami a mužmi v politikách zamestnanosti; vyzýva na aktívne 

využívanie rodového rozpočtovania, okrem iného prostredníctvom podpory výmeny 

osvedčených postupov zo strany Komisie, a na opatrenia, ktoré by podporili zamestnanosť 

žien za spravodlivých podmienok bez neistých foriem zamestnania, so zdravou 

rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a s celoživotným vzdelávaním, ako 

aj na opatrenia, ktorými sa znížia rozdiely v platoch a dôchodkoch a ktoré všeobecne 
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zlepšia postavenie žien na trhu práce; 

12. víta skutočnosť, že drvivá väčšina členských štátov zvažuje určitú formu pozitívnych 

opatrení v rozsahu pôsobnosti tejto smernice; 

13. so znepokojením konštatuje, že vnútroštátne súdy majú tendenciu uplatňovať slabšie 

sankcie ustanovené zákonom a udeľovať najnižšie možné úrovne náhrad; zdôrazňuje, že 

je potrebné, aby Komisia pozorne sledovala predpisy uplatniteľné na sankcie 

a odškodňovanie v členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátne právo nebude, 

ako informoval Súdny dvor, v prípadoch diskriminácie stanovovať čisto symbolické 

sankcie alebo vydávať len varovanie; 
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