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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 oznámenie Komisie s názvom Silná sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie (COM(2020)0014) bolo vydané pred vypuknutím pandémie ochorenia 
COVID-19;

B. keďže ženy sú neúmerne postihnuté pandémiou ochorenia COVID-19, najmä ženy 
pracujúce v neistom zamestnaní a vo feminizovaných odvetviach, ako sú zdravotníctvo, 
maloobchod alebo opatrovateľské služby; keďže vykonávanie primeraných politík na 
zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rovnaké rozdelenie 
opatrovateľských povinností sú nevyhnutné na zosúladenie pracovného, súkromného a 
rodinného života a na uľahčenie rovnocennej účasti žien na trhu práce, pretože ženy 
zostávajú väčšinou primárnymi poskytovateľkami starostlivosti;

C. keďže ženy vrátane žien so zdravotným postihnutím, zdravotnými problémami, 
migrantiek a príslušníčok etnických menšín, starších žien, žien s menším počtom 
akademických kvalifikácií, osamelých rodičov, žien žijúcich vo vidieckych oblastiach, 
ako aj LGBTQI+ osôb sú častejšie vystavené viacnásobným a prierezovým formám 
diskriminácie;

D. keďže ženy sú nedostatočne zastúpené na vedúcich hospodárskych a politických 
pozíciách, na ktorých sa rozhoduje o politických reakciách na pandémiu ochorenia 
COVID-19; keďže ženy by mali byť zapojené do rozhodovacieho procesu, aby prinášali 
viac perspektív, vedomostí a skúseností, čo by viedlo k lepším výsledkom politiky;

E. keďže v dôsledku ochorenia COVID-19 a opatrení na boj proti nemu, konkrétne 
obmedzenia pohybu a telepráce, sú ženy v násilníckych vzťahoch sústavne vystavené 
násiliu, čím sa zvýšil počet prípadov násilia páchaného na ženách; keďže jedným z 
dôsledkov obdobia obmedzenia pohybu bol prudký nárast rodovo motivovaného násilia 
a násilia v rámci rodiny o asi 30 % vo viacerých európskych krajinách; keďže celkovo 
viac ako 243 miliónov žien vo veku od 15 do 49 rokov zažilo sexuálne a/alebo fyzické 
násilie na celom svete za uplynulých 12 mesiacov;

F. keďže napriek tomu, že rodová rovnosť je jednou zo základných zásad Európskej únie a 
je zakotvená v článku 2 a článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v článku 8 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v článkoch 21 a 23 Charty základných 
práv Európskej únie, dosahuje rozdiel v zamestnanosti žien a mužov 11,7 %, rozdiel v 
odmeňovaní 15,7 % a rozdiel v dôchodkoch 30,1 %;

G. keďže pandémia ochorenia COVID-19 odhalila dlhodobý problém v poskytovaní 
starostlivosti v EÚ, najmä pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom; keďže starostlivosť je potrebné vnímať celostne a ako kontinuálny proces, a to 
od starostlivosti o deti, cez starostlivosť o deti po škole a starostlivosť o osoby so 
zdravotným postihnutím, až po starostlivosť o staršie osoby; keďže viac ako 50 % 
opatrovateľov mladších ako 65 rokov kombinuje opateru so zamestnaním, takže je pre 
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nich zložité nájsť rovnováhu medzi oboma činnosťami; keďže opatrovatelia môžu 
uprednostňovať nízkokvalifikované a slabo platené pracovné miesta, ktoré sa dajú 
časovo prispôsobiť ich činnostiam v oblasti opatery, a môžu byť nútení skrátiť svoj 
pracovný úväzok alebo opustiť platenú prácu; keďže 7 až 21 % neformálnych 
opatrovateľov skracuje svoj pracovný úväzok a 3 až 18 % neformálnych opatrovateľov 
odchádza z trhu práce;

H. keďže diskriminácia na základe pohlavia v domácnostiach a na trhu práce môže viesť k 
nerovnomernému rozdeleniu zdrojov, v dôsledku čoho ženy čelia chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu viac než muži; keďže v prípade upadnutia do chudoby majú ženy menšie 
šance, že sa z nej vymania;

I. keďže na úrovni EÚ 15 % domácností s deťmi sú 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 tieto domácnosti s jedným rodičom boli neprimerane postihnuté pandémiou 
ochorenia COVID-19;

J. keďže bezdomovectvo žien je čoraz väčším problémom; keďže ženy trpiace 
bezdomovectvom naďalej čelia osobitným výzvam v súvislosti s krízou spôsobenou 
pandémiou ochorenia COVID-19, pričom pri dočasnom a núdzovom ubytovaní existuje 
osobitné riziko, pokiaľ ide o prenos chorôb, rodovo motivované násilie a nedostatočný 
prístup k hygiene a zdravotníckym zariadeniam;

K. keďže horizontálna a vertikálna segregácia na trhu práce v EÚ je stále značná, pričom 
ženy sú nadmerne zastúpené v menej ziskových odvetviach; keďže najmä ženy s 
neistými pracovnými zmluvami boli postihnuté pandémiou ochorenia COVID-19, 
pretože ako prvé stratili zamestnanie, čo viedlo k finančným dôsledkom pre ich rodiny a 
ich ekonomickú nezávislosť, ako aj k nedostatočnej ochrane v oblasti sociálneho 
zabezpečenia v čase krízy;

L. keďže začínajúcich podnikateľov – z ktorých 70 % tvoria muži a 30 % ženy – a 
samostatne zárobkovo činné osoby – z ktorých 34,4 % predstavujú ženy – výrazne 
postihla kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19; keďže aktualizovaná štúdia 
ukazujúca krátkodobé, strednodobé a dlhodobé dôsledky pandémie ochorenia COVID-
19 na podnikanie žien v EÚ27 by bola cenným zdrojom informácií pre európskych 
činiteľov s rozhodovacou právomocou;

M. keďže kľúčom k adaptácii na digitálnu transformáciu európskeho hospodárstva a 
spoločnosti je digitálne vzdelávanie a zručnosti; keďže ženy sú nedostatočne zastúpené 
v oblasti IKT, vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) a odvetviach umelej 
inteligencie; keďže len 17 % špecialistov v oblasti IKT a 34 % absolventov odborov 
STEM sú ženy; keďže zároveň ženy v sektore IKT zarábajú o 19 % menej ako muži; 
keďže v oblasti digitálnych zručností existuje rodový rozdiel na úrovni 11 % a keďže 
tento rozdiel je vyšší v prípade uvedených základných zručností, najmä u osôb starších 
ako 55 rokov; keďže podnikanie žien posilňuje ich postavenie a sociálne začlenenie, 
zvyšuje zamestnanosť, podporuje diverzifikáciu podnikov, ako aj stimuluje inovácie a 
rast; keďže potenciál spravodlivej transformácie závisí aj od nových ekologických 
pracovných miest v odvetviach, ktoré si často vyžadujú vysoké digitálne zručnosti a 
zručnosti v oblasti IKT;
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N. keďže tlak na ženy sa naďalej zvyšuje; keďže nové nanútené formy práce, ktoré sú 
predĺžiteľné a sú na úkor oddelenia pracovného a súkromného života, viedli v období 
obmedzenia pohybu k náhlemu rozmachu nových foriem psychického a sexuálneho 
obťažovania online a offline; keďže veľká väčšina podnikov a vlád neprijala žiadne 
opatrenia na boj proti týmto javom;

O. keďže ženy sú neprimerane postihnuté energetickou chudobou a len ťažko si môžu 
dovoliť svoju spotrebu energie; keďže pracovnú silu v odvetví energetiky tvoria najmä 
muži (77,9 %), pričom ženy predstavujú len 22,1 %; keďže sa zdá, že rovnaký trend sa 
týka odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov, v ktorom ženy predstavujú menej ako 
30 % pracovnej sily;

P. keďže druhá zásada Európskeho piliera sociálnych práv zakotvuje rovnosť 
zaobchádzania a príležitostí medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o účasť na trhu práce, 
podmienky zamestnania a kariérny postup;

Q. keďže ženy museli počas tohto obdobia naďalej vykonávať väčšinu prác, pokiaľ ide o 
domácnosť a vzdelávanie detí; keďže dvojnásobná každodenná práca žien sa 
strojnásobila a ich duševná záťaž sa zvýšila; keďže neplatené opatrovateľské povinnosti 
spomaľujú kariérny postup žien alebo mu bránia a majú malý až žiadny vplyv na 
profesijný život mužov, čo vytvára následný rozdiel v odmeňovaní a vedie k 
nedostatočnému zastúpeniu žien v určitých odvetviach;

R. keďže digitálna a ekologická transformácia a demografické zmeny v spoločnosti 
predstavujú výzvy aj príležitosti a naša stratégia na ich riešenie musí byť sociálne 
spravodlivá a férová; keďže táto stratégia musí podporovať, koordinovať a dopĺňať 
opatrenia členských štátov v oblasti rovnosti;

S. keďže ženy už boli prvými obeťami chudoby v Európe; keďže medzi tieto obete patria 
rodiny s jedným rodičom – z ktorých viac ako 80 % tvoria osamelé matky – ktorým 
hrozia neisté životné podmienky a to, že budú uvrhnuté do ešte väčšej chudoby; keďže 
mimovládna organizácia OXFAM odhaduje, že do chudoby sa môže dostať 500 
miliónov ľudí vo svete, čo zodpovedá 10 % svetovej populácie, a že najviac 
postihnutými budú ženy;

T. keďže táto kríza poukázala aj na obrovský nedostatok solidarity na európskej úrovni; 
keďže viaceré vlády v súčasnosti využívajú pandémiu nielen na zrušenie záväzkov v 
oblasti životného prostredia, ale aj na obmedzenie základných práv pracovníkov a žien;

1. vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na tom, aby sa Európsky pilier 
sociálnych práv stal stredobodom programov hospodárskej obnovy; trvá na tom, aby 
Komisia a Rada začlenili uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a rodové 
rozpočtovanie do všetkých aspektov Európskeho piliera sociálnych práv s cieľom 
podporovať rodovú rovnosť, rovnaké príležitosti a zapojenie žien do trhu práce a 
zároveň riešiť rozdiely v zamestnanosti žien a mužov, ako aj s cieľom podporovať 
spravodlivé pracovné podmienky, cenovo dostupnú a udržateľnú sociálnu ochranu a 
zapojenie žien na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti stalo neoddeliteľnou súčasťou 
tohto plánu; vyzýva Komisiu, aby pri predkladaní tohto plánu dodržiavala zásadu 
subsidiarity zakotvenú v zmluvách;
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2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali politiky a rámce sociálneho dialógu 
potrebné na dosiahnutie pokroku pri ekologickom prechode na klimatickú neutralitu, 
pričom na nikoho sa nezabúda, čo znamená, že tento proces bude otvorený 
najzraniteľnejším a marginalizovaným Európanom, najmä ženám, a posilní ich 
odolnosť, a to vytváraním prosperity pre celú spoločnosť, prijatím inkluzívneho 
prístupu, poskytnutím vhodnej ochrany pracovníkom a vytváraním kvalitných 
pracovných miest;

3. vyzýva Komisiu, Eurostat, členské štáty a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), 
aby pravidelne zhromažďovali údaje rozčlenené podľa rodu a veku o pandémii 
ochorenia COVID-19 a sociálno-ekonomických vplyvoch vírusu; zdôrazňuje, že 
opatrenia na obnovu musia byť založené na údajoch rozčlenených podľa rodu, pričom 
treba venovať osobitnú pozornosť oblastiam, v ktorých sú údaje obmedzené a nemôžu 
sa porovnávať, s cieľom umožniť informované rozhodovanie na úrovni EÚ, úrovni 
členských štátov a regionálnej úrovni;

4. poznamenáva, že pre nedostatočné zastúpenie žien prichádza energetická transformácia 
o celú škálu rôznych talentov, čo brzdí transformačnú zmenu, ktorá je potrebná na 
dosiahnutie cieľov Parížskej dohody (globálne ciele v oblasti klímy) a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja; požaduje rovnocenné zastúpenie žien v rámci pracovnej 
sily, ktoré je dôležité pre podnikanie, hospodárstvo, sociálny rozvoj a životné 
prostredie; zdôrazňuje, že diverzifikovaná pracovná sila prináša lepšie výsledky, a to 
nielen z hľadiska zvýšenia kreativity a inovačného potenciálu, ale aj v súvislosti s 
lepším rozhodovaním a väčšími ziskami;

5. vyzýva Komisiu, aby monitorovala európsku stratégiu pre rodovú rovnosť (2020 – 
2025), a vyzýva členské štáty, aby prijali vnútroštátne stratégie rodovej rovnosti na 
základe európskej stratégie ako dôležitú súčasť sociálno-ekonomických opatrení 
prijatých v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

6. zdôrazňuje, že rodová rovnosť je nielen samostatným hlavným cieľom rozvoja, ale 
taktiež zvyšuje produktivitu hospodárstva a zlepšuje vyhliadky budúcich generácií; 
zdôrazňuje význam väčšieho percentuálneho podielu žien na rozhodovacích pozíciách 
na miestnej úrovni, ktoré sa zaoberajú s energetickou transformáciou a obehovým 
netoxickým hospodárstvom, vďaka čomu sa môžu zvýšiť inovácie a ziskovosť, znížiť 
riziko a posilniť postupy udržateľnosti;

7. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa viac žien a mladých ľudí zapájalo do činnosti vlád, 
bankového sektora, podnikov, univerzít a mimovládnych organizácií s cieľom zaviesť 
širokú škálu stratégií, aby sa ekologická transformácia stala rozmanitejšou a 
inkluzívnejšou;

8. konštatuje, že ženy sú životne dôležité pre odvetvie udržateľnej energetiky a úspech 
rýchlejšej energetickej transformácie; zdôrazňuje, že je potrebné prilákať, udržať a 
podporovať viac žien a zavádzať širšiu rôznych zručností v oblasti udržateľnej energie;

9. vyzýva Komisiu a Radu, aby dôkladne preskúmali potreby žien s cieľom podporiť 
rodovú rovnosť a uľahčiť účasť žien na trhu práce počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a po nej; požaduje ambicióznu stratégiu sociálnej starostlivosti a 
demografický plán na zlepšenie prístupnej a cenovo dostupnej vysokokvalitnej 
infraštruktúry starostlivosti o deti, mimoškolskej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti; 
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naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere transponovali a vykonávali smernicu 
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom; vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby využili všetky synergie v príslušných finančných nástrojoch EÚ na rozvoj potrebnej 
infraštruktúry a služieb starostlivosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli 
maximálne úsilie – a to aj prijatím ustanovení Istanbulského dohovoru – v rámci boja 
proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, deťoch a starších osobách, ktoré sa 
výrazne zvýšilo v dôsledku zavádzania obmedzení na boj proti pandémii;

10. vyzýva členské štáty, aby napriek tomu, že sú ešte stále zavedené opatrenia na riešenie 
krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, zaviedli osobitnú dovolenku pre 
opatrovateľov a pracujúcich rodičov, ktorá by bola neprevoditeľná a hradená v plnej 
výške;

11. vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala údaje o poskytovaní rôznych druhov starostlivosti 
s cieľom prispieť k štúdii, v ktorej sa skúmajú rozdiely v oblasti starostlivosti, s 
ohľadom na navrhnutie Európskej dohody o starostlivosti zameranej na podporu 
transformácie na hospodárstvo založené na starostlivosti; konštatuje, že dohoda o 
starostlivosti musí vytvárať synergie s právomocami členských štátov a regiónov, mala 
by sa zameriavať na zlepšenie spolupráce a koordinácie a zabezpečiť príslušné 
investície a právne predpisy na úrovni EÚ, ktoré budú prínosom;

12. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu na zabezpečenie toho, aby uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie boli stredobodom všetkých opatrení spojených 
s obnovou, pričom sa zahrnú ponaučenia z krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

13. zdôrazňuje, že hlavnou zásadou Komisie a Rady musí najmä pri návrhoch opatrení v 
reakcii na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 byť to, aby ženy a muži dostávali za 
rovnakú prácu rovnakú odmenu, pričom sa musí uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti; 
víta záväzok Komisie predložiť do konca roka 2020 záväzné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania s cieľom účinne riešiť rozdiely v odmeňovaní a 
dôchodkoch žien a mužov, keď – ako to naznačujú prvé správy – kríza obmedzila 
ekonomickú nezávislosť žien; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia 
a členské štáty zaviedli opatrenia na boj proti rodovej segregácii vo feminizovaných 
profesijných odvetviach a na riešenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a 
mužov;

14. vyzýva členské štáty EÚ, aby včas a účinne transponovali a vykonávali smernicu o 
rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, a vyzýva aj Komisiu, aby účinne 
monitorovala jej vykonávanie; vyzýva členské štáty, aby preskúmali, aké doplnkové 
opatrenia by boli potrebné na zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom pracujúcich rodičov, pričom treba venovať náležitú pozornosť 
domácnostiam osamelých rodičov;

15. vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala údaje o poskytovaní rôznych druhov starostlivosti 
(starostlivosť o deti, starostlivosť o starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím 
alebo osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť) na účely štúdie, v ktorej sa 
preskúmajú rozdiely v starostlivosti a ktorá bude základom iniciatívy zameranej na 
vytvorenie európskej stratégie v oblasti starostlivosti; konštatuje, že táto stratégia by 
mala rešpektovať právomoci členských štátov stanovené v zmluvách, ale jej cieľom by 
bolo zlepšiť spoluprácu a koordináciu všetkých opatrení, ktoré by mohli byť prospešné 
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pre neformálnych opatrovateľov v EÚ a pre ľudí, o ktorých sa starajú; zdôrazňuje, že 
spolupráca na európskej úrovni môže spolu s efektívnym využívaním finančných 
prostriedkov EÚ prispieť k rozvoju kvalitných, prístupných a cenovo dostupných 
služieb starostlivosti;

16. odsudzuje, že niektoré vlády využili pandémiu ako zámienku k tomu, aby urobili krok 
späť v oblasti niektorých základných práv pracovníkov a žien; pripomína neodňateľné 
právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj právo disponovať vlastným telom; 
zdôrazňuje preto, že musia byť zaručené práva na zdravotnú starostlivosť v oblasti 
reprodukčného zdravia, antikoncepciu a umelé prerušenie tehotenstva, a to aj 
predĺžením zákonnej lehoty na umelé prerušenie tehotenstva;  

17. zdôrazňuje, že s nárastom počtu rodín, kde zarábajú obaja rodičia, a rodín s jedným 
rodičom sa objavujú nové potreby, čo sa týka služieb starostlivosti o deti; poukazuje na 
to, že kvalitné, dostupné, prístupné a cenovo dostupné služby starostlivosti o deti sú 
nevyhnutné na to, aby rodičia mohli zostať na trhu práce alebo sa na ňom zúčastňovať a 
znížiť rodové rozdiely v zamestnanosti; zdôrazňuje však, že tieto služby starostlivosti o 
deti by mali byť k dispozícii aj deťom rodičov uchádzajúcich sa o zamestnanie a deťom 
v neistých rodinných situáciách;

18. zdôrazňuje, že vzhľadom na vznikajúce demografické trendy, ako sú starnúce 
spoločnosti, nižšia pôrodnosť a následný pokles počtu obyvateľov v produktívnom 
veku, sa dôležitejšou než kedykoľvek predtým stala potreba formálnych a neformálnych 
dlhodobých služieb starostlivosti; poukazuje na to, že poskytovanie služieb 
starostlivosti a infraštruktúry je osobitne dôležité pre ženy, ktoré sú často viac ako muži 
zapojené do formálnej aj neformálnej starostlivosti o staršie osoby a/alebo osoby so 
zdravotným postihnutím, z ktorých väčšinu tvoria taktiež ženy; v súvislosti s 
neformálnymi opatrovateľmi zdôrazňuje význam systémov dovolenky ústretových voči 
rodine a zabezpečenia nárokov na práva na sociálne zabezpečenie;

19. zdôrazňuje osobitný vývoj v oblasti poskytovania starostlivosti počas opatrení 
súvisiacich s ochorením COVID-19; Vzhľadom na uvedené: vyzýva Komisiu, aby 
slúžila ako platforma na uľahčenie výmeny najlepších postupov týkajúcich sa kvality, 
prístupnosti a cenovej dostupnosti služieb starostlivosti, ako aj rôznych modelov služieb 
starostlivosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala situáciu neformálnych 
opatrovateľov a zaistila výmenu najlepších postupov členských štátov týkajúcich sa 
legalizácie ich práce;

20. vyzýva členské štáty, aby pomocou prístupného, veľmi kvalitného digitálneho 
vzdelávania a individualizovanej odbornej prípravy a rozvoja zručností prispôsobených 
danému účelu posilnili postavenie žien v odvetviach umelej inteligencie, IKT a STEM, 
s prihliadnutím na digitalizáciu hospodárstva a trhu práce s cieľom dosiahnuť rodovú 
rovnováhu; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu predvídať nielen odbornú prípravu a 
rozvoj zručností online, ale aj špecifickú odbornú prípravu v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti pri 
vykonávaní stratégie jednotného trhu a digitálnej agendy;

21. so znepokojením poznamenáva, že práca na diaľku, ktorá bola propagovaná ako jedno z 
opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, sa podľa všetkých náznakov 
mení na stálu súčasť trhu práce, čo by mohlo vážne ovplyvniť pracovné podmienky, 
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najmä v prípade žien, z dôvodu predĺženého pracovného času, pričom ženy zároveň 
zabezpečujú domácu starostlivosť a vykonávajú práce v domácnosti; naliehavo žiada, 
aby sa prijali opatrenia na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi posilnením kontrol 
dodržiavania pracovného času, čím sa podporia zdravé a bezpečné pracovné podmienky 
a časy odpočinku v súlade s pracovným právom;

22. konštatuje, že prechod na ekologickú energiu poskytuje príležitosti na riešenie 
systémovej rodovej diskriminácie a umožňuje spoločnostiam využívať výhody 
rozmanitejšej pracovnej sily; požaduje začlenenie rôznorodej škály zručností vrátane 
stavebného inžinierstva, environmentalistiky, marketingu, výučby a činností 
spoločenstva;

23. zdôrazňuje vytváranie súčasných a budúcich kariérnych príležitostí a kariérnych dráh v 
partnerstve so vzdelávacími inštitúciami a inkluzívne a stimulujúce programy a politiky 
zamerané na ženy a dievčatá v pozíciách v oblasti STEM a mimo tejto oblasti;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili rovnaký prístup k technológiám, 
vzdelávaniu, odbornej príprave, zamestnaniu, systémom sociálnej ochrany a zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých tým, že náležite zohľadnia potreby žien, ktoré čelia 
rozličným formám diskriminácie, vrátane žien so zdravotným postihnutím a 
zdravotnými problémami, príslušníčok etnických a rasových menšín, starších žien, žien, 
ktoré po strednej škole nepokračovali v štúdiu, osamelých rodičov, žien žijúcich vo 
vidieckych oblastiach a okrajových regiónoch, utečeniek, ako aj LGBTQI+ osôb, aby 
zvýšili ich potenciál na trhu práce a účasť na spoločenskom a občianskom živote s 
cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti a odstrániť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien;

25. naliehavo vyzýva na začlenenie rodového hľadiska do pripravovanej stratégie pre oblasť 
rovnosti osôb so zdravotným postihnutím 2021, pričom náležitú pozornosť treba 
venovať zlepšeniu prístupu na trh práce cielenými opatreniami a akciami;

26. zdôrazňuje potrebu začleniť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti do politík a 
programov odbornej prípravy, pretože najviac postihnuté regióny si zaslúžia lepšiu 
budúcnosť založenú na udržateľnosti, spravodlivosti a sociálnej spravodlivosti;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účasť žien na rozhodovacom procese 
týkajúcom sa politických reakcií na pandémiu ochorenia COVID-19;

28. vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali záväzné politické opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania a minimálnej mzdy;

29. vyzýva Komisiu, aby zaujala osobitný prístup k osamelým matkám, keďže osamelé 
matky sú osobitne hospodársky zraniteľné, pretože často zarábajú menej než muži a je 
väčšia pravdepodobnosť, že opustia trh práce, keď sa stanú rodičmi; vyzýva Komisiu, 
aby v tejto súvislosti posilnila presadzovanie existujúcich právnych nástrojov týkajúcich 
sa cezhraničného poberania výživného a zvýšila informovanosť verejnosti o ich 
dostupnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi s 
cieľom identifikovať praktické problémy spojené s poberaním výživného v 
cezhraničných situáciách a vytvoriť nástroje na účinné presadzovanie platobných 
povinností;

30. vyzýva členské štáty, aby podnikli významný krok vpred pri riešení rozdielov v 



PE657.285v02-00 10/13 AD\1217134SK.docx

SK

odmeňovaní žien a mužov, a to investovaním do neistých odvetví, v ktorých prevládajú 
ženy, konkrétne do odvetví opatrovateľských a upratovacích služieb, zlepšením 
pracovných podmienok a presadzovaním väčšieho hospodárskeho a sociálneho uznania 
tejto práce;

31. naliehavo vyzýva členské štáty, aby odblokovali rokovania o smernici o ženách vo 
vrcholových orgánoch a o antidiskriminačnej smernici;

32. víta záväzok Komisie predložiť do konca roka 2020 záväzné opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti odmeňovania; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam plnej spolupráce a 
zapojenia sociálnych partnerov a všetkých zainteresovaných strán;

33. vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoje plány na spoločné a spravodlivé rozdelenie 
neplatených opatrovateľských povinností, konkrétne starostlivosti o deti a starších ľudí, 
a to uplatňovaním osvedčených postupov a účinných príkladov;

34. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali významnú spoločenskú hodnotu 
opatrovateľov, ktorí boli počas pandémie COVID-19 v prvej línii, s cieľom zlepšiť ich 
pracovné podmienky a revalorizovať tieto povolania so zapojením sociálnych partnerov 
a prostredníctvom kolektívneho vyjednávania;

35. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že zamestnávatelia a verejná správa vytvoria 
efektívnu štruktúru na prevenciu a riešenie násilia páchaného na ženách počas práce na 
diaľku, ktorého sa dopúšťajú ich zamestnanci alebo ktorého obeťami sú ich 
zamestnanci;

36. zdôrazňuje skutočnosť, že v celej Európe sú rodiny s jedným rodičom zraniteľnejšie 
voči riziku chudoby a neistoty než iné kategórie rodín; vyzýva preto na zvýšenie ich 
sociálnej ochrany, zvýšenie rodinných prídavkov a zaručený prístup k verejným 
službám vrátane bývania; požaduje núdzové opatrenia na ochranu najchudobnejších a 
najzraniteľnejších žien vrátane rodín s jedným rodičom a na ďalšie zlepšenie 
bezpečnosti ich života;

37. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rozšírenie primeranej sociálnej a finančnej 
podpory na osoby v neistých situáciách vrátane žien ohrozených chudobou alebo žien 
žijúcich v chudobe, bezdomovkýň alebo žien zraniteľných voči sociálnemu vylúčeniu;

38. naliehavo vyzýva, aby sa realizovali ambiciózne politiky zamerané na najzraniteľnejšie 
skupiny, ako sú utečenci, migranti, Rómovia atď.; 

39. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať digitálnu gramotnosť prostredníctvom 
vzdelávania a poskytovania zdrojov na preklenutie digitálnej priepasti, ktorá bola 
zvýraznená, keď sa náhle práca a vzdelávanie, ako aj mnohé iné služby a zariadenia 
presunuli na internet;

40. nabáda členské štáty, aby dodržiavali usmernenia Komisie pre politiky zamestnanosti v 
EÚ vrátane boja proti neistej práci, ktorá sa často vo väčšej miere týka žien než mužov, 
a to s náležitým zreteľom na ich vnútroštátne modely trhu práce; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala pracovné podmienky pracovníkov platforiem s cieľom navrhnúť zlepšenia 
ich osobitnej situácie vzhľadom na to, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa 
negatívne trendy v ich zamestnaní môžu len posilniť;
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41. zdôrazňuje zmeny, ktoré spravodlivá transformácia prináša na trh práce a rozdeleniu 
nových ekologických pracovných miest; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vypracovali stratégie na zabezpečenie prístupu žien k novým ekologickým pracovným 
miestam a na zníženie rodových rozdielov v zamestnanosti v odvetví energie z 
obnoviteľných zdrojov;
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