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Otázka na ústne zodpovedanie O-000117/2015 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám 

Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme 

Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David 

Casa, Georges Bach 
v mene skupiny PPE 

Vec: Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ 

Rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, ktorý odráža nazhromaždené znevýhodnenia, ktorým sú 
vystavené ženy vo svojom produktívnom veku a ktoré sú výsledkom rozdielnej účasti žien a mužov na 
trhu práce, dosiahol zarážajúcu úroveň 39 %, a to napriek pokroku dosiahnutému v oblasti rodovej 
rovnosti a investíciám do politík sociálneho začlenenia. 

Rozdiel v dôchodkoch žien a mužov je výsledkom nižšej účasti žien a ich znevýhodneného postavenia 
na trhu práce, ktoré väčšinou vyplýva z nedostatočnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom. Ženy pracujú menej a menší počet hodín v dôsledku obmedzeného prístupu k 
opatrovateľským službám a preto, lebo trávia neúmerne viac času neplatenými domácimi prácami.  

V záujme podpory dlhodobého, inkluzívneho rastu musíme pristupovať k zníženiu rozdielov v 
dôchodkoch žien a mužov ako k hospodárskemu cieľu, ktorý úzko súvisí s cieľmi stratégie Európa 
2020. Pre zabezpečenie väčšej rovnováhy  medzi starobnými dôchodkami v budúcnosti a pre 
dlhodobú udržateľnosť dôchodkových systémov je rozhodujúce dosiahnuť v celej EÚ cieľ 75 % 
zamestnanosti žien (v prípade mužov bol tento cieľ na úrovni EÚ už splnený).   

1. Aké kroky podnikne Komisia na odstránenie tohto rozdielu v dôchodkoch žien a mužov a na 
riešenie jeho základných príčin? Aké prijme opatrenia s cieľom zabrániť rozdielu v dôchodkoch 
žien a mužov v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o posilnenie účasti žien, ako aj rovných príležitostí 
na trhu práce a v politikách zameraných na vyváženie pracovného a súkromného života, so 
zvláštnym zameraním na osobitne závažné okolnosti, napr. v prípade žien, ktoré vychovávajú deti 
so zdravotným postihnutím? 

2. Ako bude Komisia monitorovať rodový rozdiel v starobných dôchodkoch v členských štátoch? 
Stanoví ukazovateľ pre rozdiel v dôchodkoch žien a mužov ako kľúčový faktor pre posudzovanie 
účinnosti politík v oblasti rodovej rovnosti a zahrnie ho do rámca spoločného hodnotenia a  medzi 
sociálne ukazovatele európskeho semestra? 

Predložené: 30.9.2015 
Postúpené: 2.10.2015 
Termín na zodpovedanie: 9.10.2015 


