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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na štokholmskú stratégiu Európskej rady z roku 2001 o reforme 
dôchodkových systémov v Európe,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady z Laekenu z roku 2001 o spoločných cieľoch 
dôchodkov, ktoré zdôrazňuje potrebu ich primeranosti, udržateľnosti a prispôsobivosti,

– so zreteľom na zelenú knihu s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné 
európske dôchodkové systémy,

A. keďže výpočty dôchodkov sú založené na poistených mzdách a odpracovanom čase 
a keďže dochádza k výraznému znevýhodneniu žien pri výpočte výšky dôchodku v 
dôsledku prerušenia pracovnej činnosti a často nedobrovoľnej práce na čiastočný úväzok 
a rozdielov medzi platmi žien a mužov, čo bráni vzniku nevyhnutných práv a úspor na 
získanie zabezpečenia vo vyššom veku; keďže to negatívne vplýva na ich celoživotné 
zárobky, sociálne zabezpečenie a dôchodok, čo má za následok vyššie riziko chudoby, 
najmä v dôchodkovom veku,

B. keďže členské štáty sú zodpovedné za dôchodky a ich právomoci v tejto oblasti treba 
rešpektovať,

C. keďže osobu, ktorá venuje svoj čas a schopnosti výchove detí alebo starostlivosti o 
starších, by mala spoločnosť uznávať a keďže tento cieľ by sa mohol dosiahnuť udelením 
individuálnych práv takejto osobe, najmä pokiaľ ide o práva na dôchodok,

D. keďže rovnosť žien a mužov je v Únii hodnotou, cieľom a základným právom a inštitúcie 
EÚ sú povinné začleniť otázku rodovej rovnosti do každej svojej činnosti,

E. keďže ženy v Európskej únii čelia priamej i nepriamej forme diskriminácie v rôznych 
aspektoch súvisiacich s dôchodkami,

F. keďže predpokladaný vplyv dôchodkových reforiem sa obyčajne zakladá na mužovi, 
ktorý pracuje na plný úväzok, nemá prerušenú kariéru a má profil osoby s priemerným 
zárobkom, poistno-matematické tabuľky očakávanej dĺžky života podľa pohlavia majú 
negatívny vplyv na výpočet dôchodkov žien a poskytujú ženám nižšiu mieru náhrady,

G. keďže ženy počas svojej pracovnej kariéry častejšie prerušujú pracovný pomer, aby sa 
starali o deti, závislé osoby, chorých alebo starších členov rodiny, a keďže majú tendenciu 
častejšie než muži prerušiť pracovnú činnosť alebo pracovať na čiastočný úväzok, aby sa 
mohli venovať rodinným povinnostiam,

H. keďže ľuďom na dôchodku hrozí chudoba a keďže staršie ženy sú jednou zo skupín, ktoré 
sú najviac ohrozené chudobou; keďže v roku 2007 bolo riziko chudoby vyššie u žien 
(17 %) než u mužov (15 %) a tento rozdiel bol zvlášť vysoký u starších ľudí (22 % u žien 
v porovnaní so 17 % u mužov) a u osamelých rodičov (34 %),
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I. keďže osoby, ktoré poskytujú domácu starostlivosť, sú naďalej obeťami diskriminácie 
pretože sa im odpracované roky nezapočítavajú do dôchodku a do iných nárokov,

J. keďže staršie ženy sú v mimoriadne neistej situácii, keď sa ich právo na dôchodok 
odvodzuje od ich rodinného stavu (dávky v manželstve alebo pozostalostné) a keď v 
dôsledku prerušenia pracovnej kariéry nemajú náležitý nárok na vlastný dôchodok,

K. keďže rovnosť dôchodkov mužov a žien vrátane veku odchodu do dôchodku bola 
stanovená ako cieľ a keďže existuje rozdiel medzi dôchodkami žien a mužov ako 
pokračovanie a dôsledok pretrvávajúcich rozdielov medzi ich mzdami, ktoré sú v 
súčasnosti v EÚ v priemere 18 % a v niektorých členských štátoch až 30,3 %,

L. keďže zákonný vek odchodu do dôchodku väčšina európskych systémov zvýšila, alebo sa 
tak chystá urobiť, okrem iného na základe očakávanej dĺžky života,

M. keďže starší ľudia majú ťažkosti pri hľadaní miesta na pracovnom trhu a často sú prvými 
prepustenými, pričom po prepustení nemajú možnosť prispievať si na primeraný 
dôchodok,

N. keďže väčšina členských štátov navrhuje spoliehať sa vo zvýšenej miere na súkromné 
dôchodkové systémy s cieľom zabezpečiť primeranú mieru náhrady, čo znamená, že sa 
musí riešiť široká škála nevýhod, ktorým ženy čelia pri prístupe do týchto systémov –
kariérne rozdiely medzi mužmi a ženami, neplatené prerušenie pracovnej kariéry alebo 
profesijná segregácia, v dôsledku čoho majú ženy ťažší prístup ku kvalitným 
zamestnaneckým dôchodkovým systémom,

O. keďže ženy často pracujú v horšie platených zamestnaniach, pri ktorých je ťažšie sporiť si 
do dôchodkových systémov,

1. domnieva sa, že dôchodkové systémy by mali byť založené na primeraných, udržateľných 
a spravodlivých kritériách; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že dôchodkové systémy 
zohľadnia situáciu žien a mužov, ktorí prerušia kariéru z dôvodu opatrovateľských 
povinností, s cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie a zohľadniť obdobie, keď ženy 
pracujú na čiastočný úväzok, alebo sú na materskej dovolenke, ako aj zabrániť vzniku 
závislého postavenia;

2. zastáva stanovisko, že cieľom každého návrhu vhodných, udržateľných a bezpečných 
európskych dôchodkových systémov musí byť odstránenie nerovnosti medzi ženami a 
mužmi v Európskej únii; návrh musí zakazovať diskrimináciu v súkromných a verejných 
dôchodkových systémoch vrátane praxe, že výška platieb a príspevkov sa zakladá na 
očakávanej dĺžke života, to znamená, že súkromné, verejné a zamestnanecké dôchodkové 
systémy, ktoré sú založené na stanovených príspevkoch, by mali používať rovnaké 
poistno-matematické kritériá pre ženy i mužov;

3. domnieva sa, že obdobie, v ktorom sa ženy alebo muži starajú o deti alebo o iných 
závislých členov rodiny, by sa malo brať do úvahy ako skutočné obdobie poistenia, 
započítavať do nároku na dôchodok a zohľadňovať pri jeho výpočte;

4. vyzýva členské štáty, aby sa začali zaoberať štrukturálnymi faktormi, ktoré prispievajú k 
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nerovnosti v dôchodkových systémoch, vrátane organizácie opatery a zladenia 
pracovného a súkromného života, nerovností na trhu práce, rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov, ako aj priamej diskriminácie v rámci druhého a tretieho piliera dôchodkových 
systémov;

5. vyzýva členské štáty, aby do výpočtu dôchodkov započítavali čas a investície spojené so 
starostlivosťou o závislé osoby, bez ohľadu na ich vek alebo mieru závislosti;

6. vyzýva členské štáty, aby zaručili individuálne a primerané dôchodkové práva pre 
všetkých vrátane osôb, ktoré v odôvodnených prípadoch prerušili pracovnú kariéru, najmä 
ženy, s cieľom zabezpečiť všetkým dôstojný život vo vyššom veku;

7. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rovnosť v dôchodkoch napríklad tým, že sa v 
dôchodkových systémoch bude započítavať obdobie starostlivosti o dieťa alebo o rodinu, 
najmä so zreteľom na skutočnosť, že tieto úlohy stále vykonávajú väčšinou ženy, čím sa 
im znižujú dôchodky;

8. zdôrazňuje, že vlastný príjem žien a platené zamestnanie majú aj naďalej kľúčový význam 
pre ich ekonomickú nezávislosť a celkovo pre väčšiu rovnosť medzi ženami a mužmi v 
spoločnosti; vyzýva členské štáty EÚ, aby individualizovali práva sociálneho 
zabezpečenia vrátane dôchodkových práv;

9. vyzýva členské štáty, aby náležite navrhli systém minimálneho príjmu a preskúmali svoje 
dôchodkové systémy, pokiaľ ide o spoločenské úlohy mužov a žien, pričom vezmú do 
úvahy vyššiu očakávanú dĺžku života žien – bez toho, aby to akokoľvek použili na 
zdôvodnenie diskriminácie na základe pohlavia – a veľké platové rozdiely medzi mužmi 
a ženami, ktoré sa odrážajú aj na výške priznaných dôchodkov, čím sa ženy často 
dostávajú pod hranicu chudoby, a aby odstránili rozdiely v dôchodkoch mužov a žien;

10. vzhľadom na to, že rozdiely v dôchodkoch žien a mužov sú dôsledkom rozdielneho 
odmeňovania žien a mužov, žiada Komisiu, aby podnikla rozhodné kroky na odstránenie 
týchto rozdielov;

11. žiada členské štáty, aby našli riešenie, ako zabrániť vytváraniu negatívnych vplyvov na 
zamestnanosť žien na trhu práce prostredníctvom opatrení na podporu, ohodnotenie alebo 
lepšie ocenenie práce doma; žiada preto, aby sa uskutočnilo posúdenie vplyvu opatrení na 
uznanie práce doma na spoločnosť a zamestnanosť žien, a to aj v podobe vyčíslenia 
dôchodku;

12. zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať európsku stratégiu zamestnanosti, ktorá podporí 
väčšiu účasť žien na trhu práce a bude bojovať proti nerovnosti v zamestnaní s rodovo 
podmieneným vplyvom na úroveň dôchodkových príspevkov a nárokov;

13. vyzýva Komisiu, aby iniciovala postup zameraný na vypustenie článku 5 ods. 2 zo 
smernice 2004/113/ES, ktorý umožňuje diskrimináciu žien pri dôchodkových produktoch;

14. vyzýva Komisiu, aby podporila európsku rámcovú smernicu o minimálnych dôchodkoch, 
v ktorej by sa mohlo vymedziť, že každá osoba má od určitého veku nárok na minimálny 
dôchodok, nezávisle od odpracovaných rokov;
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15. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby uložili poskytovateľom zamestnaneckého 
dôchodku a iných doplnkových dôchodkov povinnosť používať pri výpočte dôchodku 
rodovo neutrálne tabuľky úmrtnosti, a zabránili tak potrestaniu žien za dlhšiu očakávanú 
dĺžku života nižšou mierou náhrady, než majú muži;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby uskutočnili komplexné posúdenie vplyvu, pokiaľ 
ide o všetky reformy sociálneho zabezpečenia, najmä dôchodkové systémy, ktoré môžu 
mať negatívny vplyv na zamestnanie žien a ich dôchodkové práva, ako sú napríklad 
obmedzenia zariadení dennej starostlivosti a starostlivosti o seniorov, dôchodkové politiky 
atď.;

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby zamestnanecké a súkromné 
dôchodkové systémy neboli voči ženám diskriminačné a neposilňovali existujúce modely, 
ktoré už znevýhodňujú ženy v oblasti dávok a príspevkov; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosť diskriminačných účinkov článku 5 smernice 2004/113/ES na ženy;

18. víta zelenú knihu Komisie nazvanú Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné 
dôchodkové systémy s podmienkou, že sa bude naďalej dodržiavať zásada subsidiarity a 
že členské štáty si zachovajú zodpovednosť a právomoci, pokiaľ ide o ich vlastné 
dôchodkové politiky a systémy;

19. víta zelenú knihu Komisie nazvanú Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné 
dôchodkové systémy s podmienkou, že politiky EÚ a prípadné nové nariadenia a smernice 
EÚ budú garantovať zachovanie solidarity medzi generáciami, solidarity v rámci jednej 
generácie a solidarity medzi mužmi a ženami;

20. víta zelenú knihu Komisie s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné 
dôchodkové systémy, najmä zámer Komisie zlepšiť priznávanie dôchodkových práv 
občanom EÚ, ktorí (dočasne) pracujú v inom členskom štáte;

21. vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy, že existujúce možnosti priznania (doplnkových) 
dôchodkov sú často príliš komplikované a vysoko rizikové; preto vyzýva Komisiu, aby 
členským štátom umožnila poskytnúť väčšiu transparentnosť a bezpečnosť pri výbere 
určitej možnosti a/alebo zaviazaní sa k určitej možnosti, najmä ženám, ktoré by mohli 
využívať doplnkové dôchodkové sporenie;

22. vyzýva Komisiu, aby nepokračovala v nových požiadavkách EÚ na vymedzenie 
„primeraných dôchodkov“, keďže takéto vymedzenie nebude zohľadňovať skutočnosť, že 
medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o prístupnosť a cenovú 
dostupnosť ďalších služieb a dávok pre staršie osoby (ako je bývanie, opatera a verejná 
doprava).
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