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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:

A. keďže mnoho členských štátov sa pri transpozícii smernice 2002/73/ES stretlo s 
problémami, najmä keď do svojich právnych predpisov zavádzali konkrétne a vhodné 
opatrenia na zlepšenie rovnosti žien a mužov a obmedzenie diskriminácie, pokiaľ ide 
o získavanie zamestnania, odbornú prípravu, postup v zamestnaní a pracovné podmienky,

B. keďže ukazovatele uvádzajú, že v rokoch po nadobudnutí účinnosti nových, 
zdokonalených právnych predpisov v oblasti rovného zaobchádzania sa nedosiahol žiaden 
vplyv na schopnosť žien získavať zamestnanie a postupovať v zamestnaní, ktorý by stál za 
zmienku,

C. keďže v mnohých členských štátoch nie je možné otázky žien a mužov v politických 
a administratívnych rozhodnutiach zohľadniť vzhľadom na nedostatok informovanosti 
a chýbajúce povedomie o takom prístupe,

D. keďže v každom členskom štáte bol zriadený aspoň jeden orgán zodpovedný za podporu, 
analýzu, monitorovanie a posilňovanie rovnosti žien a mužov,

E. keďže diskrimináciu na základe rodu v ostatných sociálnych a politických aspektoch 
zhoršujú pretrvávajúce rozdiely medzi platmi žien a mužov, najmä medzi tzv. ženskými 
a mužskými hospodárskymi sektormi,

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek určitému pokroku v prístupe k zamestnaniu 
a pracovnému trhu a čo sa týka podmienok v zamestnaní, sú ženy stále diskriminované, 
a zastáva preto názor, že je nevyhnutná úplná transpozícia smernice 2002/73/ES vo 
všetkých členských štátoch do vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj v praxi 
v súvislosti s nepriamou diskrimináciou; poukazuje aj na to, že pri tomto vykonávaní 
nesmie dochádzať k zníženiu súčasnej úrovne ochrany žien;

2. zdôrazňuje potrebu bojovať proti osobitným prekážkam, ktorým čelia ženy a dievčatá so 
zdravotným postihnutím a rodičia detí so zdravotným postihnutím, pokiaľ ide o rovnaký 
prístup ku vzdelávaniu a pracovnému trhu, ako aj potrebu prispôsobiť opatrenia s cieľom 
zahrnúť rodový rozmer do všetkých politík a tiež ich prispôsobiť osobitným potrebám 
takýchto skupín;

3. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že oblasť pracovného uplatnenia žien naďalej 
vykazuje vyššiu mieru nezamestnanosti, neistejšie formy práce, nižšie platové 
ohodnotenie, vyššie riziko chudoby a pracovných úrazov, väčšie ťažkosti pri postupe v 
zamestnaní a veľmi nízke dôchodky, ktoré sú ešte väčšie v prípade zdravotne postihnutých 
a/alebo migrujúcich žien;

4. zdôrazňuje, že hoci sa rozdiel v miere zamestnanosti žien a mužov mierne znížil, v roku 
2006 predstavoval stále viac ako 14 %, a že pracovné uplatnenie žien je neistejšie, keďže 
čoraz viac žien pracuje na čiastočný úväzok alebo dočasné zmluvy;
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5. konštatuje, že rozdiel v odmeňovaní pretrváva, pričom mzdy žien sú priemerne o 15 % 
nižšie ako mzdy mužov, že tento rozdiel sa v období rokov 2000 až 2006 znížil len 
o 1 percento a že podiel žien na vedúcich pozíciách je stále oveľa menší ako podiel 
mužov;

6. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie a kládli maximálny dôraz na boj proti 
diskriminácii medzi mužmi a ženami, najmä pokiaľ ide o rovnaké odmeňovanie 
a začlenenie alebo opätovné začlenenie do trhu práce, a vyzýva Komisiu, aby obnovila 
plánovanie podporných opatrení na tento účel, pričom riadne zohľadní zásadu 
subsidiarity; 

7. zdôrazňuje, že ekonomická nezávislosť žien je zásadná z hľadiska ich emancipácie 
a zamestnanie rešpektujúce ich práva je preto zárukou ich osobného rozvoja a začlenenia
do spoločnosti;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili činnosť vnútroštátnych orgánov pre rodovú 
rovnosť a aby navrhli opatrenia na posilnenie ich úlohy a zlepšenie účinnosti uplatňovania 
príslušných právnych predpisov;

9. naliehavo vyzýva orgány presadzujúce rovnaké zaobchádzanie, ktoré sú ustanovené 
v smernici 2002/73/ES, aby zabezpečili nezávislosť pomoci poskytovanej obetiam 
diskriminácie a ich podpory, ako aj nezávislosť vyšetrovacích činností; vyzýva tiež 
členské štáty, aby zabezpečili primerané financovanie štruktúr a ich činností; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú ženy dostatočne informované o svojich právach 
podľa smernice 2002/73/ES, či majú ľahký a nerušený prístup k úradu ombudsmana, ktorý 
ich podporuje pri uplatňovaní ich práv, a či členské štáty okrem transpozície právnych 
predpisov prijímajú aj ďalšie opatrenia na podporu ochrany žien pred diskrimináciou 
v zamestnaní a pri odbornej príprave a ďalej rozvíjajú takúto ochranu prostredníctvom 
cielených preventívnych opatrení;

11. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú úrady ombudsmanov pre ochranu obetí v 
členských štátoch dostatočne financované a či majú dostatok ľudských zdrojov na to, aby 
mohli v plnej miere vykonávať svoje povinnosti podľa článku 8a smernice 76/207/ES 
o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup 
k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, 
zmenenej a doplnenej smernicou 2002/73/ES;

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či členské štáty zabezpečujú, že obetiam alebo 
združeniam a organizáciám, ktoré majú oprávnený záujem na dodržiavaní smernice 
2002/73/ES, nie je právnymi alebo inými prekážkami, napríklad neprimerane krátkymi 
lehotami, bránené podávať návrhy na začatie súdneho konania pre porušenie ochrany pred 
diskrimináciou alebo rovnakého zaobchádzania, alebo, v prípade obetí, nárokovať si plné 
práva podľa smernice 2002/73/ES v iných správnych konaniach; 

13. vyzýva Komisiu, členské štáty, odborové organizácie, zamestnancov a všetky vládne 
a mimovládne subjekty, aby posilnili svoje spoločné aktivity zamerané na zvýšenie 
povedomia o existujúcich právnych zárukách a správne a účinné uplatňovanie právnych 
predpisov v oblasti rovného zaobchádzania a aby zlepšili ponúkané informácie 
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o možnostiach využitia opravných prostriedkov v prípade diskriminácie;

14. trvá na tom, že je potrebné bezodkladne prijať opatrenia na plné a účinné uplatňovanie 
ustanovení smernice 2002/73/ES v záujme boja proti diskriminácii; vyzýva členské štáty, 
aby pripisovali väčší význam kolektívnemu vyjednávaniu v súlade so svojimi národnými 
tradíciami, zdôrazňovali dôstojnosť pracujúcich, vykonávali hlbšiu kontrolu pracovných 
podmienok, zdravia a bezpečnosti a aby odstránili priamu a nepriamu platovú 
diskrimináciu;

15. vyzdvihuje význam kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv v boji proti 
diskriminácii žien, a to najmä v oblasti prístupu k zamestnaniu, platového ohodnotenia, 
pracovných podmienok, kariérneho postupu a odborného vzdelávania; poukazuje na to, že 
normou sú stále zmluvy na dobu neurčitú;

16. zdôrazňuje, že dosiahnutie skutočnej rovnosti medzi ženami a mužmi (rovnaké platové 
ohodnotenie, rodičovská dovolenka, prístup ku kvalitnému zamestnaniu s právami, 
rovnaké zastúpenie pri rozhodovaní a odstránenie násilia na rodovom základe na 
pracovisku) si vyžaduje konkrétne politiky a ciele a že je potrebná organizácia práce 
a pracovného času, ktorá umožní ženám a mužom lepšie zosúladenie pracovného života so 
súkromným životom;

17. poukazuje na potrebu zabezpečiť väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku, 
najmä pre rodičov so zdravotne postihnutými deťmi; 

18. zdôrazňuje, že tak pre deti a mladistvých, ako aj pre starších dospelých sú potrebné nové 
a lepšie vzdelávacie a sociálne zariadenia vrátane širších (a lepších) možností vzdelávania; 
vyzýva členské štáty, aby odstránili diskrimináciu dievčat a mladých žien pri prechode zo 
škôl k odbornému vzdelávaniu a od odborného vzdelávania do pracovného života 
prostredníctvom cielených opatrení a aj počas opätovného zaradenia do pracovného trhu 
po tom, čo odišli z práce, aby sa starali o deti alebo o príbuzných; poukazuje na potrebu 
verejných služieb starostlivosti o deti, ošetrovateľských služieb a služieb starostlivosti o 
staršie osoby; pripomína členským štátom záväzok, ktorý v tejto súvislosti prijali na 
samite v Barcelone v roku 2002;

19. zdôrazňuje potrebu zaručiť plné práva vrátane práv týkajúcich sa materstva a sociálneho 
zabezpečenia pre všetky pracujúce ženy vrátane žien, ktoré sú samostatne zárobkovo 
činné alebo pracujú na rodinných farmách;

20. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, do akej miery členské štáty využili možnosti prijať 
osobitné pozitívne opatrenia v oblastiach, kde sú znevýhodnenia, ktorým ženy čelia vo 
svojom pracovnom živote, zvlášť vážne a očividné; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
správu o tejto problematike;

21. domnieva sa, že sa treba zaoberať zavedením metodológie presnej analýzy pracovnej 
náplne, čím sa zaručí právo na rovnakú mzdu mužov a žien, ako aj náležité uznanie 
jednotlivcov a jednotlivých povolaní a zároveň sa práci ako faktoru členenia dodá 
príslušná vážnosť s cieľom zvýšiť produktivitu, konkurencieschopnosť a kvalitu podnikov 
a zlepšiť životné podmienky zamestnaných žien a mužov; domnieva sa, že v tejto oblasti 
sú nevyhnutné vedecké analýzy, ktoré umožnia zmeniť súčasné metódy posudzovania 
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spoločenskej hodnoty práce založené na tradičných rodovo diskriminačných predstavách 
o význame rozličných činností, čo má za následok udržiavanie štrukturálnych platových 
nerovností medzi odvetviami;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli jasné, podrobné a merateľné ukazovatele 
rovného zaobchádzania a normy hodnotenia vzťahu medzi ženami a mužmi a 
rešpektovania práv žien v podnikoch; domnieva sa, že treba podporovať pozitívne 
príklady a že jedným z kritérií neudeľovania verejných zákaziek podnikom by mohlo byť 
porušovanie právnych predpisov súvisiacich s rovným zaobchádzaním;

23. vyzýva Komisiu, aby ponúkla svoje odborné znalosti členským štátom, kde sú potrebné, 
a aby prijala rázne opatrenia na podporu výmeny osvedčených postupov v oblasti rovného 
zaobchádzanie so ženami a mužmi na trhu práce;

24. zdôrazňuje potrebu podporovať iniciatívy, ktoré v podnikoch prispievajú k vytváraniu 
a zavádzaniu pozitívnych opatrení a politík ľudských zdrojov podporujúcich rodovú 
rovnosť, a podporovať opatrenia na zvýšenie informovanosti a odbornú prípravu, ktoré 
umožnia presadzovať, prenášať a preberať postupy, ktoré sa v podnikoch a organizáciách 
osvedčili;

25. vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala transpozíciu smernice 2002/73/ES a 
dodržiavanie právnych predpisov vyplývajúcich z tejto transpozície a aby ďalej vyvíjala 
tlak na členské štáty;
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