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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 štúdie Európskej nadácie (European Foundation) v Dubline o rovnováhe 
medzi pracovným a súkromným životom, na závery lisabonskej Európskej rady z marca 
2000, ktorá mala za cieľ do roku 2010 zvýšiť všeobecnú mieru zamestnanosti v Európskej 
únii na 70 % a mieru zamestnanosti žien na viac než 60 %, a tiež na závery štokholmskej 
Európskej rady z marca 2001, ktorá pridala predbežný cieľ 67 % pre všeobecnú mieru 
zamestnanosti a 57 % pre mieru zamestnanosti žien do roku 2005,

A. keďže Komisia vo svojej správe na rok 20081 o rovnosti žien a mužov uvádza, že kým 
podiel žien na zamestnanosti neustále narastá, naďalej existujú značné problémy, pokiaľ 
ide o kvalitu zamestnania žien, a to najmä pretrvávajúci rozdiel medzi platmi žien a 
mužov, pokračujúca horizontálna a vertikálna segregácia na pracovnom trhu, roztrieštená 
profesionálna kariéra žien a ťažkosti pri zlaďovaní pracovného a rodinného života, čo sú 
faktory, z ktorých každý bráni rovnakému zaobchádzaniu pri vzdelávaní, počas 
produktívnej časti života a na dôchodku; keďže ženy obsadzujú dve tretiny pracovných 
miest na čiastočný úväzok a zvyčajne pracujú v neistých pracovných pomeroch,

B. keďže v európskej stratégii zamestnanosti nezostali ani konkrétne usmernenia k rodovej 
problematike, ani pilier zahŕňajúci oblasť rovnakých príležitostí,

C. keďže v dôsledku toho z porovnávacej štúdie 27 členských štátov a 3 štátov EZVO z roku 
2007 vyplýva, že rodové hľadisko v politikách zamestnanosti do značnej miery chýba,

D. keďže diskriminácia žien začína pri prístupe k miestam v rámci odbornej prípravy, najmä 
v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, kde majú ženy nižšie šance získať dobré 
miesto v odbornej príprave a následne aj dobré pracovné miesto, a to aj napriek lepšej 
kvalifikácii,

E. keďže modely pracovného života žien sú charakterizované skrátenými obdobiami 
pracovnej činnosti, ktoré majú vplyv na možnosť žien zostať v práci a dosahovať pokrok, 
zvyšujú ich potenciálnu zraniteľnosť na trhu práce a majú dlhodobé dôsledky, pokiaľ ide o 
zabezpečenie dôchodku,

F. keďže stratégia flexiistoty vyvoláva očakávania, ale je potrebné ju zdokonaliť tým, že sa v 
oblasti zamestnania zavedie prístup životných etáp; keďže nie všetky členské štáty splnia 
barcelonské ciele do roku 2010; keďže zariadenia starostlivosti o závislých členov rodiny 
iných ako deti a uznávanie neformálnej kvalifikácie zatiaľ nie sú začlenené do politických 
stratégií,

G. keďže správa Komisie síce zahŕňa komplexnú štatistiku miery zamestnanosti žien, ich 
vzdelania a zapojenia do rozhodovania a miery chudoby žien v rámci EÚ v porovnaní 

                                               
1  Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov – Rovnosť žien a mužov – 2008 (KOM(2008)0010).



PE405.894v02-00 4/7 AD\730947SK.doc

SK

s mužmi, ale úplne v nej chýbajú údaje rozdelené podľa postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, etnického pôvodu a náboženského presvedčenia, hoci situácia žien, ktoré čelia 
viacnásobnej diskriminácii, je obzvlášť zložitá,

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali kroky potrebné na realizáciu začleňovania 
rodového hľadiska do všetkých sociálnych politík, politík zamestnanosti a sociálneho 
zabezpečenia, najmä v rámci stratégie flexiistoty, a aby bojovali proti všetkým formám 
diskriminácie;

2. pripomína Komisii jej plán rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2006 – 2010 a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali najmä s malými a strednými podnikmi s 
cieľom zabezpečiť rozvoj konkrétnych politík zameraných na dosiahnutie rovnakej 
hospodárskej nezávislosti žien a mužov, zladenia súkromného a pracovného života, 
rovnakého zastúpenia pri rozhodovaní, odstránenia všetkých foriem násilia založeného na 
rode a eliminovania rodových stereotypov;

3. vyzýva členské štáty, aby plne uplatňovali ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, 
ktoré vyžadujú rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi v zamestnaní vrátane prístupu, 
pracovných podmienok, pružnej pracovnej doby, rozvoja a podpory kariéry, rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty, prepúšťania, obráteného dôkazného
bremena v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia, sexuálneho obťažovania a
ochrany tehotenstva, materstva a otcovstva, ako aj rovnaké zaobchádzanie pri získavaní 
prístupu k dostupnému a kvalitnému tovaru a službám, ako je starostlivosť o deti, 
o starších a postihnutých ľudí a o iné závislé osoby, a pri zabezpečovaní dodávok takéhoto 
tovaru a poskytovania takýchto služieb;

4. upozorňuje na to, že napriek relatívnemu kvantitatívnemu pokroku dosiahnutému v oblasti 
zamestnanosti žien ukazujú údaje Komisie, že priemerný rozdiel v miere zamestnanosti 
mužov a žien v EÚ je naďalej vysoký (14,4 %) a ešte oveľa vyšší je vo vekovej skupine 
nad 55 rokov (17,8 %), pričom v niektorých členských štátoch tento rozdiel dosahuje viac 
ako 30 %;

5. zdôrazňuje, že mnohé pracovné miesta vytvorené v EÚ sú neisté so zmluvami na dobu 
určitú a že postihnuté sú najmä ženy; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali prijímanie opatrení na boj proti pracovnej neistote; kladie dôraz na to, že 
štandardom zostávajú zmluvy na dobu neurčitú;

6. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia potrebné na účinnú implementáciu smernice 
o rovnakom odmeňovaní v každom členskom štáte a dosiahnutie cieľa týkajúceho sa 
kvalitnej starostlivosti o deti, ktorý bol schválený na zasadnutí Európskej rady 
v Barcelone; vyzýva tiež Komisiu, aby posilnila smernicu o rodičovskej dovolenke;

7. vyzýva členské štáty, aby sa snažili dosiahnuť cieľ rovnakej ekonomickej nezávislosti a 
profesijného rozvoja žien a mužov a aby podporovali programy na pomoc pri zakladaní 
podnikov a pôžičky určené pre podnikateľky vo všetkých oblastiach činnosti; pripomína 
Komisii rámec činnosti sociálnych partnerov v oblasti rodovej rovnosti, ktorej cieľom je 
podnietiť dievčatá, aby zvážili široké spektrum kariérnych možností, predovšetkým v 
technických a vedeckých profesiách;
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8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s príslušnými orgánmi vytvorili 
vzdelávacie programy a programy odbornej prípravy, ktoré zabezpečia, že vysoká 
kvalifikácia žien povedie k lepším pracovným miestam, vyššiemu odmeňovaniu a väčším 
kariérnym príležitostiam zodpovedajúcim ich kvalifikácii a odbornej príprave; vyzýva 
členské štáty, aby prijali cielené opatrenia na odstránenie diskriminácie mladých žien vo 
fázach prechodu od vzdelávania k odbornej príprave a od odbornej prípravy k 
profesionálnej kariére;

9. navrhuje, aby sa vzdelávacie politiky vypracovávali opatrne, a tak sa predišlo predpojatým 
predstavám o kariérach, ktoré sú pre ženy údajne nedostupné, a navrhuje, aby prístup 
k manažérskym pozíciám bol plne transparentný s cieľom predísť diskriminácii na základe 
pohlavia;

10. zdôrazňuje dôležitosť prístupu k dostupným európskym a vnútroštátnym finančným 
prostriedkom určeným na projekty zamerané na aktívne začleňovanie žien a žiada 
Komisiu, aby v súvislosti s využívaním štrukturálnych fondov vyzvala členské štáty na 
stanovenie konkrétnych cieľov v súlade s horizontálnym cieľom zohľadňovania rodového 
hľadiska na účel zapojenia žien do programov, na ktoré sa vyčleňujú finančné prostriedky; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila vypracovanie usmernení pre tvorbu rozpočtov týkajúcich sa 
rodovej rovnosti v rámci štrukturálnych fondov a otestovala ich na pilotných projektoch;

11. podporuje opatrenia presadzované Európskym sociálnym fondom a programom 
PROGRESS na roky 2007 – 2013, ktoré zlepšujú situáciu žien na trhu práce a pomáhajú 
odstraňovať diskrimináciu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že všetky 
politické opatrenia a kroky zamerané na zlepšenie rodovej rovnosti plne zohľadnia 
špecifickú situáciu žien, ktoré čelia viacnásobnej diskriminácii z dôvodu postihnutia, 
veku, sexuálnej orientácie, etnického pôvodu či náboženského presvedčenia, ako aj žien, 
ktoré zažívajú diskrimináciu na základe vzťahu s určitou osobou, a rodičov alebo 
manželov či manželiek ľudí čeliacich diskriminácii;

12. zdôrazňuje dôležitosť identifikovania nástrojov a adekvátnych mechanizmov na 
začlenenie zraniteľných skupín spomedzi žien na trh práce; žiada tiež lepšie uznávanie 
neformálneho štúdia s cieľom pomôcť tomuto procesu;

13. pripomína svoje uznesenie z 9. mája 2004 o práci, rodinnom a súkromnom živote1, v 
ktorom vyzval Komisiu, aby navrhla rámcovú smernicu o zladení pracovného, rodinného 
a súkromného života umožňujúcu okrem iného zavedenie doplnkových mechanizmov, 
vďaka ktorým by sa ženy a muži podieľali v rovnakej miere na starostlivosti o závislých 
členov rodiny, a odrážajúcu štúdie Európskej nadácie o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom;

14. konštatuje, že podľa odhadov bude v dôsledku demografických zmien do roku 2030 
pomer aktívnej a neaktívnej populácie 2:1; vyzýva Komisiu, aby podporovala budúcu 
úlohu opatrovníkov a tiež osôb, ktoré sú nútené opustiť trh práce alebo pracujú na 
čiastočný úväzok, s cieľom umožniť im prevziať rodinné povinnosti, a to prostredníctvom 
vytvárania politík, vďaka ktorým budú môcť ženy a muži dosiahnuť rovnováhu medzi 
pracovnými, opatrovateľskými a rodinnými povinnosťami, a tak sa vyhnúť neistote 

                                               
1  Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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súvisiacej so zamestnaním, príjmom a dôchodkom; vyzýva členské štáty, aby plánovali a 
realizovali systémy sociálnej ochrany, ktoré budú takúto osobitnú situáciu žien a mužov 
na trhu práce zohľadňovať;

15. vyzýva členské štáty, aby zaviedli mechanizmy na zabezpečenie spravodlivého 
zaobchádzania so ženami a mužmi v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia a aby 
vyhodnotili dôsledky dôchodkových reforiem na životy žien;

16. navrhuje, aby Komisia naďalej konzultovala so sociálnymi partnermi prístup, ktorý by sa 
mal prijať v rámci činnosti Spoločenstva zameranej na lepšie zladenie pracovného, 
súkromného a rodinného života, s cieľom zlepšiť a doplniť existujúci rámec a realizovať 
ciele barcelonskej Európskej rady;

17. zdôrazňuje úlohu zamestnávateľov a odborových organizácií pri vytváraní spravodlivej 
pracovnej organizácie pre ženy a mužov a úlohu členských štátov pri poskytovaní 
prístupných a cenovo dostupných kvalitných služieb a pri výmene osvedčených postupov 
v záujme lepšieho zladenia pracovného a rodinného života a podporovania sociálnej 
zodpovednosti;

18. zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia žien do odborov s úlohami zameranými na 
ochranu žien na pracovisku a na to, aby im boli udelené práva, na ktoré majú nárok;

19. súhlasí s návrhom v rámci činnosti sociálnych partnerov v oblasti rodovej rovnosti, ktorý 
spočíva vo vytvorení nelineárnych ciest rozvoja kariéry, v ktorých by sa obdobia väčšieho 
pracovného zapojenia striedali s obdobiami zvýšenej rodinnej zodpovednosti, ako 
alternatívou ku kultúre zbytočne dlhého pracovného času žien i mužov;

20. vyzýva Komisiu, aby presadzovala spoluprácu a rozvoj partnerstiev medzi všetkými 
zainteresovanými orgánmi s cieľom podporovať lepšie zlaďovanie pracovného, rodinného 
a súkromného života v kontexte európskej aliancie pre rodiny;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli niekoľko kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré 
by sa používali počas sledovania realizácie lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta 
a ktoré by zohľadňovali rodový rozmer;

22. vyzýva Komisiu, aby iniciovala informačné kampane o rodovej diskriminácii a zahrnula 
rodový rozmer do vzdelávacích programov EÚ.
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