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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby 
ako gestorský výbor zaradil:

A. do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s cieľom Komisie analyzovať príčiny rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a 
predstaviť okruh činností zameraný na odstránenie týchto rozdielov a na riešenie otázky 
segregácie trhu práce s účasťou žien, ktorá s tým súvisí; zdôrazňuje, že existujú už mnohé 
analýzy a údaje, ktoré poukazujú na príliš pomalé tempo pokroku (zníženie rozdielov 
v odmeňovaní zo 17 % v roku 1995 na 15 % v roku 2005);

2. upozorňuje na skutočnosť, že štatistiky musia byť zrozumiteľné, porovnateľné, úplné a 
kompatibilné s novými systémami klasifikácie a organizácie zamestnancov a reformy 
organizácie práce a domnieva sa, že rozdiel v odmeňovaní by sa nemal zakladať iba na 
rozdieloch v hrubej hodinovej mzde, ale musí zohľadňovať aj také prvky, ako sú 
jednotlivé príplatky, pracovné zaradenie, organizácia práce, profesionálna skúsenosť a 
produktivita, ktoré treba hodnotiť nielen kvantitatívne (hodiny fyzickej prítomnosti na 
pracovisku), ale aj kvalitatívne;

3. domnieva sa, že ak sa má stanoviť stratégia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní, 
horizontálnej a vertikálnej segregácie a stereotypov typicky ženských pracovných úloh a 
odvetví, treba zabezpečiť akčný rámec na rôznych úrovniach – legislatívnej i 
nelegislatívnej – a rozlišovať medzi diskrimináciou v odmeňovaní a platovými rozdielmi, 
ktoré sa zakladajú na iných faktoroch ako na priamej či nepriamej diskriminácii, keďže 
diskriminácia v odmeňovaní priamo spadá do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov, 
zatiaľ čo platové rozdiely treba riešiť cielenými politikami a osobitnými opatreniami;

4. domnieva sa, že okruh činností na zníženie rozdielov v odmeňovaní musí popri 
zohľadnení zúčastnených strán, pre ktoré sú určené (členské štáty, sociálni partneri a 
organizácie pre rovnosť príležitostí), spočívať v primeranej kombinácii hospodárskej, 
zamestnaneckej a sociálnej politiky a v opatreniach pozostávajúcich z:

a) konkrétnych politík na zladenie profesionálnej činnosti a rodinného, ako aj osobného 
života, ktoré zahŕňajú aj starostlivosť o deti a s ňou spojené služby (ktoré sú k dispozícii
bez ohľadu na postavenie zamestnanca a druh pracovnej zmluvy), a politík zameraných na 
flexibilitu organizácie práce a pracovnej doby, materskú a otcovskú dovolenku, 
rodičovskú dovolenku a dovolenku z rodinných dôvodov,

b) fiškálnej politiky a politiky sociálneho zabezpečenia s rodovo-špecifickými opatreniami 
zameranými na kompenzáciu nespravodlivých a neoprávnených rozdielov v odmeňovaní a 
na zvýšenie zamestnanosti žien,

c) osobitných činností v rámci národných programov na uplatnenie integrovaných pokynov 
pre lisabonský cyklus 2008/2010, prispôsobených osobitostiam každej krajiny a 
upravených pre včasnú realizáciu plánu uplatňovania rodovej rovnosti 2006/2010,
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d) konkrétnych a presných opatrení (druhý článok 141 ods. 4 zmluvy) na odstránenie 
rozdielov v odmeňovaní a segregácie, ktoré majú na rôznych úrovniach, zmluvných i 
odvetvových, uskutočňovať sociálni partneri a organizácie pre rovnosť príležitostí; medzi 
tieto opatrenia patrí povinnosť sociálnych partnerov zmluvne zakotviť programy 
platového ohodnotenia, systematické vykonávanie prieskumov rovnosti miezd, realizácia 
podnikových plánov týkajúcich sa politiky rodovej rovnosti, stanovovanie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych cieľov a porovnávanie údajov (benchmarking), výmena osvedčených 
postupov zainteresovaných strán, ktoré zahŕňajú aj informácie o prekážkach a ťažkostiach, 
s ktorými sa stretli,

e) začlenenie doložky o dodržiavaní rodovej rovnosti a rovnosti platového ohodnotenia 
v rámci verejných zmlúv a zavedenie špecifického označovania, akým je značka kvality, 
pre politiky v oblasti rodovej rovnosti a platového ohodnotenia, ktoré by sa udeľovali 
podnikom, z čoho by im plynuli výhody, pokiaľ ide o prístup k podporným opatreniam a 
k národným verejným fondom a financovaniu na miestnej i európskej úrovni a uzatváranie 
zmlúv pri verejnom obstarávaní;

B) do prílohy návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje za potrebné náležite/riadne interpretovať a uplatňovať článok 141 ods. 1 a 
článok 141 ods. 2 zmluvy a podniknúť kroky v súvislosti s príslušnou smernicou – na 
európskej úrovni a/alebo v súvislosti s jej transpozíciou a vykonávaním na vnútroštátnej 
úrovni – s osobitným dôrazom na:

a) koncepciu odmeňovania a zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sa 
stanovia tak, aby zodpovedali údajom a hodnoteniu získaným z nových systémov 
klasifikácie povolaní,

b) klasifikáciu povolaní, pričom sa zabezpečia nové systémy klasifikácie a organizácie 
zamestnancov a organizácie práce, z ktorých bude možné získavať údaje a hodnotiace 
schémy, na základe ktorých sa budú určovať odmeny a zároveň sa náležite zohľadní 
zásada porovnateľnosti,

c) funkcie organizácií pre rovnosť príležitostí, pričom sa zabezpečí, aby popri sociálnych 
partneroch zohrávali väčšiu úlohu,

d) informácie, ktoré zamestnávatelia poskytujú o rovnosti zaobchádzania s mužmi a ženami 
v rámci svojich podnikov, pričom sa budú požadovať konkrétnejšie a cielenejšie 
informácie a zabezpečí sa väčšia účasť sociálnych partnerov a organizácií pre rovnosť 
príležitostí, ktoré budú poverené konkrétnou úlohou;

2. je presvedčený o potrebe lepšie a včas vykonávať ustanovenia príslušnej smernice, ktoré 
sú zamerané na účinné odstránenie rozdielov v odmeňovaní, čo sa má dosiahnuť tak, že 
členské štáty, sociálni partneri a organizácie pre rovnosť príležitostí budú uplatňovať 
opatrenia uvedené v akčnom rámci v oblasti rodovej rovnosti, ktorý sociálni partneri 
podpísali v marci 2005 a ktorým sa má zabezpečiť:

a) šírenie informácií a pokynov týkajúcich sa praktických nástrojov (najmä pre malé a 
stredné podniky) na odstránenie rozdielov, aj v súvislosti s vnútroštátnymi či odvetvovými 
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kolektívnymi zmluvami,

b) zostavovanie štatistických údajov (získaných prostredníctvom súhrnných metód, ktoré 
používajú veľké množstvo premenných) na základe rodového hľadiska, ktoré budú 
transparentné a dostupné na vnútroštátnej úrovni, ako aj v rámci odvetvia a podnikov,

c) rozvoj systémov hodnotenia práce, ktoré sú transparentné, z rodového hľadiska neutrálne 
a na základe ktorých možno overiť, a to aj v jednotlivých prípadoch, či popis práce a 
kritériá odmeňovania nie sú diskriminačné,

d) špecifické vzdelávanie určené sociálnym partnerom, založené na súbore analytických 
nástrojov kontroly vykonávania právnych predpisov a realizácie politík zameraných na 
riešenie platových rozdielov;
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