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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy 
(2008/2012(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na články 2 a 141 tretí odsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien 
a mužov (KOM(2007)0424),

– so zreteľom na správu siete právnych expertov Komisie v oblastiach zamestnanosti, 
sociálnych vecí a rovnosti medzi mužmi a ženami,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý prijala Európska rada 23. a 24. 
marca 2006 na zasadnutí v Bruseli,

– so zreteľom na judikatúru Európskeho súdneho dvora vychádzajúcu z článku 141 Zmluvy 
o ES,

– so zreteľom na Akčný rámec európskych sociálnych partnerov pre rodovú rovnosť,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien 
a mužov (2006 – 2010)1 a ... zo septembra 2008 o rovnosti žien a mužov – 2008 
(2008/2047(INI))2,

– so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2008),

A. keďže ženy v Európskej únii zarábajú priemerne o 15 % menej ako muži a v súkromnom 
sektore je ich odmena nižšia o 25 %; keďže rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sa rôznia 
v závislosti od členského štátu od 4 % do 25 %, pričom nie je preukázateľná výrazná 
tendencia na vyrovnanie týchto rozdielov,

B. keďže rozdiely v odmeňovaní mužov a žien stále pretrvávajú, a to napriek výraznému 
objemu právnych predpisov platných viac ako 30 rokov a napriek prijatým opatreniam 
a zdrojom vynaloženým na ich vyrovnanie,

C. keďže ženy vo vyššej miere ukončujú vzdelanie ako muži vo všetkých členských štátoch 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
2 Text ešte nebol prijatý.
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a ženy predstavujú väčšinu absolventov, bez porovnateľného vyrovnania rozdielu 
v odmeňovaní,

D. keďže rozdiely v odmeňovaní vyplývajú z priamej a nepriamej diskriminácie a závisia aj 
od sociálnych a hospodárskych faktorov, od segregácie pracovného trhu a celkovej 
mzdovej štruktúry a sú navyše prepojené s množstvom právnych, sociálnych 
a hospodárskych faktorov, ktoré prekračujú rámec jedinej otázky rovnakej odmeny za tú 
istú prácu,

E. keďže vyrovnanie rozdielov v odmeňovaní bolo jedným z cieľov Lisabonskej stratégie pre 
rast a zamestnanosť, ktorému sa však väčšina členských štátov dostatočne nevenovala,

F. keďže skvalitnenie v právnom rámci EÚ by mohlo členským štátom a sociálnym 
partnerom umožniť presnejšie určiť skryté príčiny pretrvávania rozdielov v odmeňovaní 
mužov a žien,

G. keďže existuje tendencia podhodnocovať profesie a pracovné miesta, v ktorých sú ženy 
početnejšie zastúpené v porovnaní s profesiami, ktoré vykonávajú zväčša muži, a to bez 
toho, aby tento postoj oprávňovalo akékoľvek objektívne kritérium,

H. keďže údaje naznačujú, že kvalifikácia a skúsenosti, ktoré nadobudnú ženy sú finančne 
nižšie odmenené v porovnaní s odmenou mužov; keďže koncepcia rovnakej odmeny za 
prácu rovnakej hodnoty tiež zahŕňa nové vymedzenie spoločenských úloh, ktoré dodnes 
skresľuje prístup založený na rodových stereotypoch,

I. keďže rozdiely v odmeňovaní majú vážny vplyv na postavenie ženy v hospodárskom 
a sociálnom živote počas jej pracovného života a nielen v jeho rámci, v dôsledku čoho sú 
ženy vo väčšom ohrození chudobou a sú hospodársky menej nezávislé,

J. keďže Parlament opätovne vyzval Komisiu, aby prijala iniciatívy na pomoc pri 
vyrovnávaní rozdielov v odmeňovaní vrátane iniciatív na revíziu existujúcich právnych 
predpisov,

K. keďže v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní 
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach 
zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)1 sa stanovuje, že zásada rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je zásadnou a nevyhnutnou 
súčasťou aquis communautaire vrátane judikatúry súdu týkajúcej sa diskriminácie na 
základe pohlavia a je vhodné prijať ďalšie ustanovenie na vykonávanie takejto zásady,

L. keďže Komisia počas roku 2008, ako oznámila v uvedenom oznámení s názvom Boj proti 
rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, vykonáva analýzu právneho rámca EÚ 
súvisiaceho s rovnakou odmenou, do ktorej by mali byť zapojené všetky príslušné 
zainteresované strany; keďže výsledky tejto analýzy by sa mali primerane zverejniť,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
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M. keďže je riadne splnená podmienka uvedená v článku 39 ods. 2, že sa nepripravuje žiadny 
návrh,

1. žiada Komisiu, aby Parlamentu do 31. decembra 2009 predložila na základe článku 141 
Zmluvy o ES legislatívny návrh na revíziu existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa 
uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy, pričom sa bude pridržiavať 
nasledujúcich podrobných odporúčaní1;

2. potvrdzuje, že v odporúčaniach sa dodržiava zásada subsidiarity a základné občianske 
práva;

3. domnieva sa, že požadovaný návrh nebude mať žiadne finančné následky;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a priložené podrobné odporúčania 
Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov.

                                               
1 Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy (Ú. v. ES L 45, 19.2.1975, s. 19) bola začlenená do 
smernice 2006/54/ES. Podľa ustanovení smernice 2006/54/ES, sa smernica 75/117/EHS ruší od 15. augusta 
2009, čo je zároveň posledný termín stanovený na vykonávanie tejto smernice. 
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA: PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA 
OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Odporúčanie č. 1: VYMEDZENIE POJMOV

Prepracované znenie smernice 2006/54 obsahuje vymedzenie pojmu rovnaká odmena 
prostredníctvom prebratia ustanovení smernice 75/117. S cieľom disponovať presnejšími 
kategóriami ako nástrojmi na riešenie otázky rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, je 
dôležité podrobnejšie vymedziť rôzne koncepcie, akými sú:
– rozdiel v odmeňovaní mužov a žien,
– priama diskriminácia v odmeňovaní,
– nepriama diskriminácia v odmeňovaní,
– rozdiely v dôchodkoch – v rôznych pilieroch dôchodkových systémov, tzn. v priebežne 
financovanom dôchodkovom systéme s definovanými dávkami (pay-as-you-go systém), 
v dôchodkovom poistení zamestnancov (ako pokračovanie rozdielov v odmeňovaní 
v dôchodkovom veku).

Odporúčanie č. 2: ANALÝZA SITUÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ VÝSLEDKOV

2.1. Nedostatok informácií a povedomia medzi zamestnávateľmi a zamestnancami 
o existujúcich alebo možných rozdieloch v odmeňovaní v rámci podniku oslabuje 
vykonávanie zásady zakotvenej v zmluve a existujúcich právnych predpisoch.

2.2. Je preto nevyhnutné, aby mali podniky (napr. podniky s najmenej 20 zamestnancami) 
povinnosť pravidelne vykonávať audit odmeňovania, ako aj uverejňovať jeho výsledky.

2.3. Zamestnávatelia by mali zamestnancom a ich zástupcom poskytnúť výsledky vo forme 
mzdovej štatistiky zanalyzovanej na základe pohlavia. Tieto údaje by sa mali zhromažďovať 
na úrovni jednotlivých odvetví a na vnútroštátnej úrovni v každom členskom štáte.

Odporúčanie č. 3: HODNOTENIE PRÁCE

3.1. Koncepcia hodnoty práce je poznačená stereotypným prístupom, ktorý znevýhodňuje 
ženy. Napríklad sa v nej zdôrazňuje fyzická sila, a nie zručnosti v medziľudských vzťahoch 
alebo zodpovednosť.

3.2. Iniciatíva Komisie by sa preto mala zameriavať na povinnosť členských štátov zaviesť 
rodovo neutrálne hodnotenia pracovných pozícií, čím umožnia zamestnávateľom 
a pracovníkom určiť možnú diskrimináciu v odmeňovaní založenú na skreslenom určení 
mzdovej stupnice, pričom budú dodržané vnútroštátne právne predpisy a tradície súvisiace 
s ich systémom priemyselných vzťahov. Takéto súčasti hodnotenia práce by mali byť zároveň 
transparentné a sprístupnené všetkým zainteresovaným stranám a inšpektorátom práce 
a orgánom na podporu rovnakého zaobchádzania.
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Odporúčanie č. 4: ORGÁNY NA PODPORU ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Orgány na podporu rovnakého zaobchádzania by mali zohrávať osobitnú úlohu vo 
vyrovnávaní rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, pričom by sa mi malo umožniť 
monitorovať, a podľa potreby, účinnejšie a nezávislejšie vynucovať uplatňovanie právnych 
predpisov o rodovej rovnosti.

 Ich úlohu by mali podporovať: 
– podpora a poradenstvo poskytované obetiam diskriminácie v odmeňovaní,
– poskytnutie nezávislých prieskumov týkajúcich sa rozdielov v odmeňovaní,
– uverejňovanie nezávislých správ a návrhy odporúčaní týkajúcich sa akejkoľvek otázky 
súvisiacej s (priamou a nepriamou) diskrimináciou v odmeňovaní.

Odporúčanie č. 5: SOCIÁLNY DIALÓG

Je potrebná ďalšia kontrola a monitorovanie kolektívnych zmlúv a platných mzdových 
stupníc a systémov hodnotenia práce, najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie so zamestnancami 
pracujúcimi na čiastočný úväzok a zamestnancami s inými netypickými pracovnými 
zmluvami alebo pokiaľ ide o osobitné príplatky/bonusy (ktoré sú častejšie prideľované 
mužom ako ženám). Členské štáty by pri dodržiavaní vnútroštátneho práva, kolektívnej 
zmluvy alebo praxe mali povzbudiť sociálnych partnerov k zavedeniu rodovo neutrálnych 
hodnotení pracovných pozícií, pričom umožnia zamestnávateľom aj zamestnancom určiť 
možnú diskrimináciu v odmeňovaní založenú na skreslenom vymedzení mzdovej stupnice.

Odporúčanie č. 6: SANKCIE

6.1. Právne predpisy v tejto oblasti sú z rôznych dôvodov zjavne menej účinné, pričom sa 
zohľadňuje skutočnosť, že celý problém nie je možné vyriešiť len prostredníctvom právnych 
predpisov, Komisia a členské štáty by mali zvážiť posilnenie existujúcich právnych predpisov 
vhodnými typmi sankcií.

6.2. Je dôležité, aby členské štáty prijali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie skutočnosti, 
že na porušenie zásady rovnakej odmeny za prácu rovnakej hodnoty sa vzťahujú primerané 
sankcie.

6.3. Pripomína sa, že podľa prepracovaného znenia smernice 2006/54, sú členské štáty už 
teraz povinné pristúpiť k náhrade alebo náprave (Hlava III Horizontálne ustanovenia, kapitola 
1, článok 18), ako aj k sankciám (kapitola 3, Všeobecné horizontálne ustanovenia, článok 25), 
ktoré sú „účinné, primerané a odrádzajúce“. Tieto ustanovenia však nepostačujú na 
predchádzanie porušovaniu zásady rovnakej odmeny. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby:

– náhrada alebo náprava nebola obmedzená stanovením hornej hraničnej hodnoty vopred,

– sankcie museli zahŕňať platbu náhrady obeti,

– administratívne pokuty (napríklad v prípade neoznámenia alebo nedostupnosti analýzy 
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mzdovej štatistiky podľa pohlavia (v súlade s odporúčaním č. 2), požadovanej inšpektorátmi 
práce,

– vyradenie zo zoznamu príjemcov verejnej podpory, dotácií (vrátane financovania EÚ 
spravovaného členskými štátmi) a z postupov verejného obstarávania, ako sa už stanovuje 
v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES týkajúcich sa obstarávania („obstarávatelia môžu 
stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky... (ktoré) sa môžu týkať najmä 
sociálnych a environmentálnych aspektov“).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Právny rámec EÚ týkajúci sa rovnakej odmeny je dosť rozsiahly. Jeho vplyv však závisí od 
účinnosti vynucovania, ktoré môže byť problematické.
Údaje naznačujú pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Najnovšie údaje 
ukazujú 15 % rozdiel medzi hrubou hodinovou mzdou mužov a žien, pričom v súkromnom 
sektore je to 25 %. Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien bývali vysvetľované individuálnymi 
rozdielmi, akými sú vek, vzdelanie a skúsenosti. Dôkazy však naznačujú, že tieto rozdiely 
zohrávajú pomerne malú úlohu v pretrvávaní rozdielov v odmeňovaní mužov a žien.

Keďže rozdiely v oblasti charakteristík jednotlivca sa v EÚ zmenšujú, hoci v niektorých 
krajinách sú stále dôležité, zdá sa, že rozdiely v odmeňovaní mužov a žien súvisia viac 
s úrovňou profesionálnej segregácie a vplyvom mzdovej štruktúry. Neústupnosť 
a pretrvávanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien zdôrazňujú potrebu všestranných politík 
zameraných na vykonávanie právnych predpisov a riešenie problému segregácie pracovného 
trhu. 

Odborníci sa zhodli, že otvorená priama diskriminácia v odmeňovaní založená na pohlaví sa 
znížila vďaka existujúcim právnym predpisom. Zdá sa, že nepriama diskriminácia je otázkou 
vyplývajúcou z rozdielov v odmeňovaní v jednotlivých odvetviach. Z dôvodu rozdielov 
v odmeňovaní vyplývajúcich z hospodárskej segregácie majú právne predpisy, ktoré sú 
účinnejšie v boji proti priamej diskriminácii, obmedzenú účinnosť. Hodnotenie právneho 
rámca ukazuje isté rozdiely v právnych predpisoch týkajúce sa rozdielov v odmeňovaní 
mužov a žien. Smernica 75/117/EHS a prepracované znenie smernice 54/2006/ES 
dosvedčujú, že veľkým rozdielom je rámcová zásada: v roku 1975 sa rozdiely v odmeňovaní 
mužov a žien považovali za záležitosť hospodárskej súťaže a za „neoddeliteľnú súčasť 
vytvorenia a fungovania spoločného trhu“, zatiaľ čo smernica z roku 2006 vychádza zo 
„zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania“.
Právne predpisy však, strictu senso, majú rovnaký rozsah pôsobnosti, ktorým je hľadanie 
príčin nedostatočnej účinnosti. 
Cieľom správy je posilniť existujúce právne ustanovenie, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, 
že hospodársku segregáciu tento typ právneho predpisu môže len sotva ovplyvniť. 
Základnú zmenu možno nájsť vo vymedzení pojmu odmena podľa mnohých rozsudkov 
Európskeho súdneho dvora. Došlo k významnému vývoju v oblasti konania a možných 
opravných prostriedkov, a to aj vďaka vplyvu antidiskriminačných politík.

Okrem právnych predpisov sa v zásade reakcia politiky môže odvíjať od 3 línií:
1) politika rovnakého odmeňovania, riešenie priamej a nepriamej diskriminácie,

2) politika rovnakých príležitostí zameraná na zlúčenie rodinného a pracovného života, 
z ktorého vyplýva kontinuálny model zamestnanosti,

3) mzdové politiky zamerané na vyrovnanie mzdových rozdielov a zlepšenie odmeňovania 
málo platených pozícií a miest, ktoré zastávajú najmä ženy.



PE404.763v01-00 10/10 PR\718444SK.doc

Externý preklad

SK

Účinná kombinácia politík môže vychádzať z vnútroštátnych osobitostí a hlavných príčin 
rozdielov v odmeňovaní mužov a žien.

Z národných správ, o ktoré požiadala Komisia, vyplynulo, že v niekoľkých členských štátoch 
sú rozdiely v odmeňovaní mužov a žien otázkou s nízkou prioritou vo verejnej diskusii, ako aj 
v politickom programe. Zistilo sa, že jedným z hlavných problémov je skutočnosť, že 
neexistuje skutočná „zodpovednosť“ za tento problém, pretože nikto sa necíti zodpovedným 
za vyrovnanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien1.
Prebiehajúca decentralizácia stanovovania miezd môže v budúcnosti prehĺbiť následky. 
Situácia sa môže viac skomplikovať v členských štátoch, v ktorých sú sociálni partneri slabí, 
v ktorých sa úloha odborových zväzov oslabuje, alebo kde neexistuje rokovanie o mzdách. 
Ďalšie uplatňovanie prístupu jednotlivých pracovných zmlúv bez akejkoľvek informácie 
súvisiacej s odmeňovaním podobnej práce môže vyústiť do zväčšenia rozdielov 
v odmeňovaní mužov a žien.

Je zrejmé, že skvalitnenie existujúcich právnych predpisov nemôže samotné vyriešiť problém 
rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. Jedine účinná kombinácia politík vrátane lepších 
a účinnejších právnych predpisov a s jasnou zodpovednosťou môže vyriešiť jeden 
z najtrvalejších problémov v oblasti rodovej rovnosti. Viac ako 30 rokov staré právne 
predpisy bez uspokojivého výsledku sami osebe svedčia o potrebe skvalitnenia právnych 
predpisov, najmä prostredníctvom posilnenia ich účinnosti.

                                               
1 Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien – Pôvod a reakcie politiky. Komparatívna štúdia 30 európskych krajín, 
EK, 2006.
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