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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že je třeba vyhodnotit, jaké důsledky má stárnutí obyvatelstva na 
udržitelnost veřejných financí; vzhledem k tomu, že budoucí generace by měly mít 
možnost využívat přiměřených důchodových systémů;

B. vzhledem k tomu, že důchodové fondy jsou důležitými investory pro hospodářský růst EU
a významnými přispěvateli k plnění strategického cíle programu Evropa 2020, kterým je 
75% zaměstnanost mužů i žen ve věku 20–64 let a sociálně inkluzivní společnost;

C. vzhledem k tomu, že v rámci diskuse, která se v současnosti v Evropě vede, jsou 
důchodové systémy příliš často vnímány pouze jako břemeno pro veřejné finance, a nikoli 
jako základní nástroj pro boj proti chudobě ve stáří umožňující přerozdělování prostředků 
během života jednotlivců a v rámci celé společnosti;

D. vzhledem k tomu, že důchody představují hlavní zdroj příjmů starších obyvatel Evropy
a že jejich účelem je zajistit těmto lidem důstojnou životní úroveň a umožnit jim finanční 
nezávislost; vzhledem k tomu, že v Evropské unii však žije přibližně 22 % žen ve věku 
nad 75 let pod unijní hranicí chudoby, což je vystavuje riziku sociálního vyloučení, a že 
většina obyvatel nad 75 let jsou právě ženy;

E. vzhledem k tomu, že ženy častěji než muži přerušují kariéru a vykonávají práci na 
částečný úvazek, aby pečovaly o děti a starší, závislé nebo nemocné členy své rodiny, což 
je může vést k tomu, že si zvolí – častěji než muži – práci na částečný úvazek nebo práci 
hůře placenou, přičemž tato období nejsou do výpočtu důchodu započítána buď vůbec, 
nebo pouze částečně, a že v důsledku toho pobírají ženy často nižší důchod a jsou více 
vystaveny riziku chudoby;

F. vzhledem k tomu, že zastoupení žen na trhu práce vykonávané na částečný úvazek a 
s pružnou pracovní dobou je neúměrně vysoké;

G. vzhledem k tomu, že vysoké procento osob, které vykonávají nehlášenou práci, především
v domácnostech a v rámci péče o závislé osoby, tvoří ženy;

H. vzhledem k tomu, že ženy jsou neúměrně často zastoupeny na nejnižších pracovních 
místech a postech, pokud jde o kvalifikaci, plat a prestiž, v důsledku čehož jsou ohroženy 
větší nejistotou zaměstnání a jsou placeny méně než muži;

I. vzhledem k tomu, že ženy mají větší problémy skloubit pracovní a rodinný život, jelikož 
jejich rodinné odpovědnosti s nimi nejsou vždy spravedlivě sdíleny a péče o děti a jiné 
závislé členy rodiny je především jejich úkolem;

J. vzhledem k tomu, že výše důchodů, na niž mají ženy nárok, je významnou měrou 
ovlivněna rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o zaměstnání, mzdy, příspěvky, 
přerušování pracovního života, nenahlášené zaměstnání, jistotu zaměstnání a zkrácené 
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pracovní úvazky z důvodu plnění rodinných povinností;

K. vzhledem k tomu, že negativní vliv, který má v Evropě na platy a zaměstnání hospodářská
a finanční krize, zvýší budoucí riziko chudoby ve stáří;

L. vzhledem k tomu, že studie o aktuální situaci žen, které žijí samy, o jejíž vypracování 
požádal Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Parlamentu, poukazuje na skrytá rizika 
některých stávajících důchodových opatření, která mohou ještě prohloubit nerovnosti 
mezi muži a ženami, zejména pokud jde o ženy, které žijí samy;

M. vzhledem k tomu, že pracovní dokument OECD č. 116 týkající se sociálních otázek, 
zaměstnanosti a migrace nazvaný „Vaření, pečování a dobrovolná práce: neplacené 
zaměstnání ve světě“ (Veerle Miranda) poukazuje na význam neplacené práce, který 
dosud nebyl vnitrostátními důchodovými systémy doceněn;

N. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti osob ve věku mezi 55 a 64 lety je v EU pouze 
47,4 %, přičemž u žen toto číslo dosahuje pouze 40,2 %; vzhledem k tomu, že v některých 
zemích EU jsou osobami ve věku 55 let a staršími obsazována pouze 2 % všech volných 
pracovních míst; vzhledem k tomu, že takto nízké zastoupení těchto osob má za důsledek 
velkou nerovnost důchodů v rámci téže generace, mezi muži a ženami a také rozdíly mezi 
generacemi vůbec, což vede k podstatným mezigeneračním rozdílům, pokud jde
o finanční zdroje;

O. vzhledem k tomu, že odhadovaný dopad důchodové reformy je většinou založen na 
profilu muže pracujícího na plný úvazek, s nepřetržitou kariérou a průměrnými příjmy; 
vzhledem k tomu, že pojistně matematické tabulky zohledňující příslušnost k pohlaví mají 
negativní dopad na výpočty důchodů žen a stanoví u žen nižší náhradový poměr;

P. vzhledem k tomu, že ženy často vykonávají špatně placenou práci a nemají na pracovním 
trhu takovou flexibilitu, zejména pokud jim bylo již 50 let, čímž se jim mnohem více 
komplikuje možnost ukládání peněz do důchodového systému;

1. zdůrazňuje, že v několika členských státech je nutné přikročit k reformě důchodových 
systémů, která zareaguje na populační vývoj a měnící se pracovní trhy, zdůrazňuje, že tyto 
reformy musí být sociálně spravedlivé a musí posilovat mechanismy solidarity
a genderové rovnosti; zdůrazňuje, že do reforem by měly být zapojeni i sociální partneři
a příslušné zainteresované subjekty a že by o nich občané měli být řádně informováni;

2. upozorňuje na to, že členské státy by měly podporovat výzkum dopadu různých systémů 
indexace na riziko chudoby ve starším věku, a to i s ohledem na problematiku genderu; 
vyzývá členské státy, aby braly zvláštní zřetel na evoluci potřeb stárnoucích osob, např. 
pokud jde o dlouhodobou péči, a zajistily tak, že starší lidé, zejména ženy, budou mít 
možnost pobírat přiměřený důchod a žít důstojným způsobem;

3. zdůrazňuje, že důchodová politika je klíčovým prvkem sociální politiky a že důchody 
představují mechanismus přímé finanční solidarity mezi generacemi a investici do 
budoucnosti;

4. poukazuje na to, že vypracování důchodových systémů je odpovědností členských států, 
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nicméně upozorňuje na výhody globálního a koordinovaného přístupu na úrovni EU;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že v systémech důchodového pojištění bude 
konsistentně dodržována zásada rovného zacházení s ženami a muži, a zejména že 
zaměstnanecké důchodové systémy nebudou vůči ženám diskriminační, a nebudou tedy 
posilovat stávající vzorce, na jejichž základě jsou ženy již nyní znevýhodňovány, pokud 
jde o výhody a příspěvky;

6. vyzývá Komisi a členské státy EU, aby provedly komplexní hodnocení dopadu všech 
reforem systémů sociálního zabezpečení, zejména důchodových systémů, které mohou mít 
negativní dopad na zaměstnanost a důchodová práva žen, jako např. omezení dostupnosti 
zařízení péče o děti a starší osoby, důchodové politiky apod.;

7. připomíná, že je nezbytné, aby členské státy přijaly opatření směřující k eliminaci rozdílů
v odměňování mužů a žen za stejnou práci, k eliminaci rozdílů mezi muži a ženami, 
pokud jde o jejich přístup k vyšším pracovním pozicím, a k odstranění genderových 
nerovností na pracovním trhu, které mají vliv i na důchody v tom, že v jejich důsledku 
vzniká značný rozdíl mezi důchody vyplácenými ženám a mnohem vyššími důchody 
vyplácenými mužům; naléhavě Komisi vyzývá, aby předložila návrh na revizi stávajících 
právních předpisů; konstatuje, že i přes nesčetné kampaně, cíle a opatření z minulých let 
zůstává rozdíl v odměňování mužů a žen stále podstatný;

8. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba přijmout opatření proti rozdílnému odměňování mužů
a žen v soukromém sektoru, což je vážný problém ve většině členských států;

9. vyzývá členské státy, aby prosazovaly flexibilitu s ohledem na věk pro odchod do 
důchodu, zohlednily přitom genderové aspekty a zajistily minimální důchody;

10. zdůrazňuje, že pokud důchodová opatření členských států nezohledňují zvláštní situaci 
žen, které žijí samy, nebo problematiku genderu jako takovou, jsou ženy obecně
v důsledku nepřímé diskriminace ohroženy vyšším rizikem chudoby;

11. zdůrazňuje, že pružná pracovní doba a práce na částečný úvazek sice usnadňují – zejména 
pro ženy – dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, ovšem znamenají 
rovněž nižší plat, a tím i nižší důchod v budoucnosti; poukazuje na to, že převážná většina 
nízkých mezd a téměř všechny velmi nízké mzdy jsou za práci na částečný úvazek, a také 
na to, že asi 80 % chudých pracujících jsou ženy;

12. upozorňuje na nutnost zredukovat rozdíl v odměňování mužů a žen se stejnými 
dovednostmi a se stejnou prací, v důsledku čehož jsou příjmy žen stále nižší než příjmy 
mužů a již tak velké množství žen, které žijí v chudobě po odchodu do důchodu nebo 
ovdovění, se ještě zvyšuje;

13. uznává, že je nezbytné přizpůsobit důchodový věk pro muže a ženy tak, aby se zohlednila 
delší průměrná délka života, a současně zlepšit přístup k celoživotnímu učení, sladit 
profesní, rodinný a soukromý život a podporovat aktivní stárnutí;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby uplatňovaly takový globální přístup k důchodům, 
který bude zohledňovat celé období profesní dráhy příslušného jedince, včetně jejího 
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přerušení a jejích změn, s cílem zohlednit sociální a hospodářský přínos neplacené 
pečovatelské práce a moderních pracovních vzorců;

15. zdůrazňuje, že je důležité vyrovnat věk odchodu do důchodu mezi muži a ženami a zvýšit 
míru zaměstnatelnosti starších žen a mužů v zájmu umožnění jejich setrvání na pracovním
trhu, což významně přispěje ke zvýšení účasti starších pracovníků na trhu práce

16. zdůrazňuje, že průměrná dlouhá doba částečné nezaměstnanosti žen, jejich nižší mzdy
a průměrně nižší množství odpracovaných hodin mají zásadní vliv na výši jejich příjmů, 
dávky ze systému sociálního zabezpečení a v neposlední řadě, z dlouhodobého hlediska,
i na výši jejich důchodů;

17. zdůrazňuje, že vyšší průměrná délka života žen by neměla být důvodem k jejich 
diskriminaci při výpočtu důchodů;

18. vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je podpora rozvoje doplňkového důchodového 
spoření za účelem zvýšení důchodových příjmů;

19. zdůrazňuje, že první pilíř by měl být i nadále hlavním prostředkem pro zajištění důchodů
a že Komise by měla přijmout opatření, na jejichž základě bude druhý a třetí pilíř pro ženy 
přístupnější a transparentnější, jelikož v současné době mají ženy méně možností budovat 
si doplňkové úspory na důchod než muži;

20. vyzývá členské státy, aby jednaly v souladu s právními předpisy o právech žen na 
mateřské dovolené a aby dodržování těchto předpisů vymáhaly, a zajistily tak, že ženy 
nebudou z hlediska důchodu znevýhodňovány jen proto, že se během svého pracovního 
života staly matkami;

21. zdůrazňuje nutnost vyzvat členské státy k tomu, aby zajistily lepší informovanost občanů, 
kteří tak budou moci svá rozhodnutí ohledně plánování důchodu přijímat na základě 
plného obeznámení s touto problematikou;

22. vyzývá členské státy, aby považovaly dobu, kterou ženy a muži musí strávit péčí o děti 
nebo o jiné závislé rodinné příslušníky, jakož i péčí o domácnost, za pojišťovací období, 
které zakládá nárok na důchod a do důchodu se započítává;

23. domnívá se, že individualizace důchodových práv je nezbytná z hlediska rovnosti mezi 
ženami a muži, a že by se měla zajistit bezpečnost mnoha starších žen, které jsou
v současné době závislé na vdovských důchodech a jiných odvozených důchodových 
právech;

24. zdůrazňuje, že sociální politiky a služby zajišťující péči o děti, starší občany a další 
závislé osoby jsou nezbytné pro to, aby měly ženy stejné možnosti jako muži získat 
placenou práci slučitelnou s jejich rodinným a osobním životem, což jim umožní nabýt 
takových důchodových práv, která jim ve stáří postačí k pobírání důstojného důchodu;

25. zdůrazňuje nutnost vyzvat členské státy k tomu, aby v rámci svých systémů sociálního 
zabezpečení uznávaly při dosažení důchodového věku i dobu strávenou péčí a podporou 
závislých osob, což se ve většině případů týká právě žen;
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26. vyzývá členské státy a Komisi, aby předložily návrhy nových způsobů, jak zajistit, aby 
zákonně vykonávaná neformální práce byla lépe placena a zohledňována při stanovování 
důchodových práv;

27. vítá skutečnost, že je v bílé knize obsažena výzva k rozšíření praxe započítávání doby 
péče o závislé osoby, jinými slovy opatření, která jsou již v některých členských státech 
uplatňována a na jejichž základě jsou při výpočtu důchodu považována za dobu pojištění 
také období péče o závislé osoby, a to jak u žen, tak u mužů;

28. požaduje, aby pokud byly ženy zapojeny ve sdruženích pracujících s dětmi či postiženými 
nebo závislými osobami nebo pokud se provozu takovýchto sdružení věnovaly, byla tato 
skutečnost zohledněna při uznávání jejich předchozí praxe, čímž se jim umožní vyhnout 
se přerušení kariéry, které by vedlo ke snížení jejich budoucího důchodu;

29. žádá, aby členské státy přezkoumaly v nutných případech své systémy sociálního 
zabezpečení s cílem zamezit tomu, aby se mezi důchody žen a mužů vytvářely podstatné 
rozdíly, a aby zvážily, zda by nebylo vhodné zavést korektivní faktory, které by 
zohlednily výpadky v odvádění příspěvků do systému sociálního zabezpečení v důsledku 
krátkodobé práce;

30. opakovaně konstatuje, že je nutné bojovat proti stereotypům, které tradičně přisuzují práci 
žen druhořadou úlohu, což vede k tomu, že je jejich práce hůře placena; 

31. vyzývá členské státy, aby zajistily kvalitní a cenově dosažitelnou péči o děti a závislé 
osoby.
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