
AD\927380SK.doc PE502.102v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2012/2234(INI)

20.2.2013

STANOVISKO
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k programu pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky
(2012/2234(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Regina Bastos



PE502.102v02-00 2/8 AD\927380SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\927380SK.doc 3/8 PE502.102v02-00

SK

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:

A. keďže sa musia vyhodnotiť dôsledky demografického starnutia na udržateľnosť verejných 
financií; keďže budúce generácie by mali mať možnosť využívať primerané systémy 
dôchodkového zabezpečenia;

B. keďže dôchodkové fondy predstavujú dôležité investície do hospodárskeho rastu EÚ 
a významne prispievajú k dosiahnutiu strategického cieľa Európa 2020, podľa ktorého má 
byť zamestnaných 75 % žien i mužov vo veku 20 – 64 rokov, ako aj k vytvoreniu sociálne 
inkluzívnych spoločností;

C. keďže v rámci diskusie, ktorá v súčasnosti prebieha v Európe, sú systémy dôchodkového 
zabezpečenia príliš často vnímané iba ako bremeno zaťažujúce verejné financie namiesto 
toho, aby sa považovali za základný nástroj boja proti chudobe v starobe umožňujúce 
prerozdeľovanie prostriedkov počas života jednotlivcov a v rámci spoločnosti;

D. keďže dôchodky sú pre starších Európanov hlavným zdrojom príjmov a keďže ich cieľom 
je zabezpečiť im dôstojnú životnú úroveň a umožniť im finančnú nezávislosť; keďže však 
približne 22 % žien nad 75 rokov žije v Európskej únii pod hranicou chudoby, čím sú 
vystavené riziku sociálneho vylúčenia, a keďže ženy tvoria väčšinu obyvateľstva vo veku 
nad 75 rokov;

E. keďže ženy častejšie ako muži prerušujú svoju kariéru a volia si prácu na čiastočný 
úväzok z dôvodu starostlivosti o deti a starších, nezaopatrených či chorých rodinných 
príslušníkov, čo ich môže častejšie než mužov viesť k tomu, že si zvolia čiastočný 
pracovný úväzok alebo horšie platenú prácu, a keďže prerušené obdobia nie sú alebo sú 
len čiastočne brané do úvahy pri výpočte dôchodkov a keďže ich dôchodok je teda často 
nižší a ženy sú tak vystavené väčšiemu riziku chudoby;

F. keďže zastúpenie žien na trhu práce vykonávanej na čiastočný úväzok a s pružnou 
pracovnou dobou je neúmerne vysoké;

G. keďže veľkú skupinu osôb vykonávajúcich nehlásenú prácu, predovšetkým ako výpomoc 
v domácnosti a v rámci starostlivosti o nezaopatrené osoby, tvoria práve ženy;

H. keďže ženy sú nadmerne zastúpené na najnižších pracovných miestach a pozíciách, pokiaľ 
ide o kvalifikáciu, mzdu a prestíž, a preto čelia väčšej pracovnej neistote a sú odmeňované 
menej než muži;

I. keďže ženy majú väčší problém skĺbiť pracovný a rodinný život, pretože rodinné 
povinnosti nie sú vždy rozdelené rovnomerne a starostlivosť o deti o ostatných 
nezaopatrených rodinných príslušníkov je väčšinou úlohou žien;

J. keďže rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti, platov, odvodov, 
prerušení kariéry, nenahláseného zamestnania, pracovnej neistoty a práce na čiastočný 
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úväzok súvisiacej s rodinnými povinnosťami výrazne ovplyvňujú výšku dôchodkov, na 
ktoré môžu mať ženy nárok;

K. keďže v dôsledku negatívneho vplyvu hospodárskej a finančnej krízy v Európe na mzdy 
a zamestnanie sa zvýši budúce riziko chudoby v starobe;

L. keďže štúdia o aktuálnej situácii osamelo žijúcich žien, ktorú dal vypracovať Výbor pre 
práva žien a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu poukazuje na skryté riziká 
niektorých existujúcich podmienok dôchodkového zabezpečenia, ktoré môžu ešte prehĺbiť 
rodovú nerovnosť, najmä v prípade osamelo žijúcich žien;

M. keďže pracovný dokument OECD č. 116 týkajúci sa sociálnych otázok, zamestnanosti 
a migrácie s názvom Varenie, opatrovníctvo a dobrovoľnícka práca: neplatené 
zamestnanie na celom svete (Veerle Miranda) odhaľuje význam neplatenej práce, ktorá 
doposiaľ nie je vo vnútroštátnych systémoch dôchodkového zabezpečenia uznaná;

N. keďže v EÚ dosahuje miera zamestnanosti osôb vo veku 55 – 64 rokov iba 47,4 %, 
pričom u žien tejto vekovej kategórie je to len 40,2 %; keďže v niektorých krajinách EÚ 
sú len 2 % všetkých voľných pracovných pozícií obsadzovaných osobami vo veku 55 
rokov a staršími; keďže takéto nízke miery zamestnanosti spôsobujú rozdiely 
v dôchodkoch v rámci tej istej generácie, medzi mužmi a ženami, ako aj medzi 
generáciami vôbec, čo vedie k výraznej nerovnováhe medzi generáciami, pokiaľ ide 
o finančné zdroje;

O. 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; keďže poistno-matematické tabuľky očakávanej dĺžky života na základe 
pohlaví majú negatívny vplyv na výpočet dôchodkov žien a poskytujú nižšiu mieru 
náhrady pre ženy,

P. keďže ženy sú často zamestnané na slabšie odmeňovaných pracovných miestach a nemajú 
na trhu práce takú flexibilitu, najmä vo veku nad 50 rokov, a preto je pre ne omnoho 
ťažšie odkladať peniaze do dôchodkových systémov;

1. zdôrazňuje, že vo viacerých členských štátoch je potrebné uskutočniť reformy v 
dôchodkových systémoch, ktoré budú reagovať na demografický vývoj a meniaci sa trhu 
práce, a zdôrazňuje skutočnosť, že reformy musia byť sociálne spravodlivé a musia 
posilňovať mechanizmy solidarity a rodovú rovnosť; zdôrazňuje, že do reforiem by sa 
mali zapojiť sociálni partneri a príslušné zainteresované strany a že o reformách musia
byť občania riadne oboznámení;

2. zdôrazňuje, že členské štáty by mali podporiť výskum dosahu rôznych systémov 
valorizácie dôchodkov na riziko chudoby v staršom veku so zreteľom na rovnosť žien a 
mužov; vyzýva členské štáty, aby vzali do úvahy najmä vývoj potrieb ľudí pri starnutí, 
napr. dlhodobú starostlivosť, s cieľom zabezpečiť, aby staršie osoby, najmä ženy, mohli 
poberať primeraný dôchodok a žiť dôstojným spôsobom;

3. zdôrazňuje, že politika v oblasti dôchodkového zabezpečenia je kľúčovým prvkom 
sociálnej politiky a že dôchodky sú mechanizmom priamej finančnej solidarity medzi 
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generáciami, ako aj investíciou do budúcnosti;

4. poukazuje na to, že vypracovanie systémov dôchodkového zabezpečenia je 
zodpovednosťou členských štátov a zdôrazňuje výhody globálneho a koordinovaného 
prístupu na úrovni EÚ;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že v systémoch dôchodkového poistenia 
sa bude jednotne uplatňovať zásada rovnakého zaobchádzania so ženami i mužmi a že 
predovšetkým zamestnanecké dôchodkové systémy nebudú diskriminovať ženy, aby sa 
tým neposilnili existujúce modely, na základe ktorých sú ženy už aj tak znevýhodňované, 
pokiaľ ide o výhody a príspevky;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby uskutočnili komplexné posúdenie vplyvu, pokiaľ 
ide o všetky reformy sociálneho zabezpečenia, najmä systémy dôchodkového 
zabezpečenia, 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.;

7. pripomína, že je nevyhnutné, aby členské štáty prijali opatrenia, ktoré odstránia platové 
a príjmové rozdiely medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu a rozdiely v ich 
dosiahnutých zodpovedných pracovných pozíciách, ako aj rodové rozdiely na trhu práce, 
ktoré majú tiež dosah na dôchodky, čo má za následok výrazné rozdiely medzi 
dôchodkami vyplácanými ženám a omnoho vyššími dôchodkami vyplácanými mužom; 
naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh na revíziu existujúcich právnych 
predpisov; poznamenáva, že napriek nespočetným kampaniam, cieľom a opatreniam za 
uplynulé roky, sú rodové rozdiely v odmeňovaní stále priepastné;

8. zdôrazňuje, že je potrebné prijať naliehavé opatrenia proti rodovým rozdielom 
v odmeňovaní v súkromnom sektore, ktoré sú osobitne závažné vo väčšine členských 
štátov;

9. vyzýva členské štáty, aby podporili pružnosť v dôchodkovom veku, a to so zreteľom na 
rodový rozmer, pri súčasnom zaručení minimálneho dôchodku;

10. poukazuje na to, že ak podmienky systémov dôchodkového zabezpečenia nezohľadnia 
osobitnú situáciu osamelo žijúcich žien alebo rodovej príslušnosti vo všeobecnosti, 
nepriamo diskriminované budú vo všeobecnosti ženy, ktoré budú vystavené vyššiemu 
riziku chudoby;

11. poukazuje na to, že kým pružná pracovná doba a práca na čiastočný úväzok uľahčujú 
najmä ženám skĺbenie pracovného a súkromného života, zároveň znamenajú nižšie platy, 
a teda nižšie dôchodky v budúcnosti; zdôrazňuje, že drvivá väčšina nízkych platov a 
prakticky všetky veľmi nízke platy sa vyplácajú osobám pracujúcim na čiastočný úväzok, 
pričom približne 80 % osôb s nízkymi platmi sú ženy;

12. zdôrazňuje, že je potrebné obmedziť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov s rovnakou 
kvalifikáciou a na rovnakej pracovnej pozícii, pretože to spôsobuje ešte väčšie zaostávanie 
príjmov žien za príjmami mužov, ako aj rast už beztak vysokého počtu žien žijúcich 
v chudobe po ich odchode do dôchodku alebo po ovdovení;
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13. uznáva potrebu prispôsobiť vek odchodu pre ženy a mužov do dôchodku, aby sa 
zohľadnilo zvýšenie priemernej dĺžky života tým, že sa zlepší prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu, zosúladenie pracovného, rodinného a osobného života a že sa bude 
podporovať aktívne starnutie;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaujali taký prístup k dôchodkom, ktorý zohľadňuje 
celkové obdobie pracovnej kariéry jednotlivca vrátane jej prerušenia a jej zmien s cieľom 
zhodnotiť spoločenský a hospodársky prínos neplatenej opatrovateľskej práce 
a moderných pracovných modelov;

15. zdôrazňuje, že je dôležité vyrovnať vek, v ktorom vzniká nárok na dôchodok u mužov 
a žien, a zlepšiť zamestnateľnosť starších žien a mužov, aby sa im umožnilo zotrvať na 
trhu práce, čo značne pomôže zvýšiť mieru zapojenia starších pracovníkov;

16. zdôrazňuje, že dlhé priemerné obdobia čiastočnej nezamestnanosti u žien, nižšie mzdy, 
priemerne nižší počet odpracovaných hodín majú významný vplyv na ich zárobky, dávky 
zo systému sociálneho zabezpečenia a v neposlednom rade z dlhodobého hľadiska aj na 
výšku ich dôchodkov;

17. zdôrazňuje, že dlhšia priemerná dĺžka života žien by nemala viesť k ich diskriminácii pri 
výpočte dôchodkov;

18. víta iniciatívu Komisie podporovať rozvoj doplnkového dôchodkového zabezpečenia 
s cieľom zvýšiť príjmy dôchodcov;

19. zdôrazňuje, že prvý pilier by mal byť naďalej hlavným prostriedkom na zabezpečenie 
dôchodkov a že Komisia by mala prijať opatrenia, vďaka ktorým sa druhý a tretí pilier 
stanú dostupnejšie a transparentnejšie pre ženy, ktoré majú v súčasnosti menej príležitostí 
vytvárať si dôchodkové úspory než muži;

20. naliehavo žiada členské štáty, aby dodržiavali a presadzovali právne predpisy týkajúce sa 
práv žien na materskej dovolenke, aby ženy neboli z hľadiska dôchodkov 
znevýhodňované len preto, že sa v priebehu svojho pracovného života stali matkami;

21. zdôrazňuje potrebu viesť členské štáty k tomu, aby lepšie informovali občanov, ktorí tak 
budú môcť svoje rozhodnutia týkajúce sa plánovania dôchodku prijímať na základe 
plného oboznámenia sa s faktami;

22. nabáda členské štáty, aby vnímali obdobie, počas ktorého sa ženy alebo muži musia starať 
o deti alebo o iných závislých členov rodiny, ako aj prácu v domácnosti ako skutočné 
obdobie poistenia na účel určenia nároku na dôchodok a malo by sa zohľadňovať pri jeho 
výpočte;

23. domnieva sa, že individualizácia dôchodkových práv je dôležitá z pohľadu rovnosti žien a 
mužov, ale rovnako by sa malo zaistiť zabezpečenie mnohých starších žien, ktoré sú v 
súčasnosti závislé od vdovských dôchodkov a ostatných odvodených práv;

24. zdôrazňuje, že sociálne politiky a sociálne služby starostlivosti o deti a o staršie osoby 
a iné závislé osoby sú nevyhnutné preto, aby ženám zabezpečili rovnaké príležitosti, aké 
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majú muži, na platenú prácu zlučiteľnú s ich rodinným a súkromným životom, ktorý im 
umožní získať dôchodkové práva dostatočné na to, aby v starobe získali dôstojný 
dôchodok;

25. zdôrazňuje potrebu povzbudzovať členské štáty k tomu, aby vo svojich systémoch 
sociálneho zabezpečenia a pri dosiahnutí dôchodkového veku uznali obdobie, ktoré 
strávili starostlivosťou o nezaopatrené osoby a ich podporou, čo sa týka väčšinou žien;

26. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby navrhli nové riešenia, ktorými zabezpečia, aby bola 
zákonne vykonávaná práca lepšie platená a zohľadňovaná pri určovaní dôchodkových 
práv;

27. víta výzvu uvedenú v bielej knihe na rozvíjanie systému započítateľných období 
starostlivosti o závislú osobu, to znamená rátať do výpočtu dôchodku mužov aj žien 
obdobia, počas ktorých sa starali o závislú osobu, ako to už niektoré členské štáty zaviedli.

28. žiada, aby sa zapojenie žien do fungujúcich združení pracujúcich s deťmi, zdravotne 
postihnutými osobami či závislými osobami alebo ich záväzok v tejto oblasti 
zohľadňovali pri uznávaní ich predošlej praxe, čo im umožní vyhnúť sa prerušeniam 
kariéry, v dôsledku ktorého by došlo k zníženiu ich budúceho dôchodku;

29. požaduje, aby v prípade potreby členské štáty opätovne preskúmať systémy sociálneho 
zabezpečenia s cieľom zabrániť výrazným rozdielom medzi dôchodkami žien a mužov 
a aby zvážili zavedenie korektívnych faktorov, ktoré by zohľadnili výpadky v odvádzaní 
príspevkov spôsobených krátkodobou prácou;

30. opätovne potvrdzuje, že je dôležité bojovať proti rodovým stereotypom, ktoré tradične 
prisudzujú práci žien druhoradú úlohu, čo vedie k nižšiemu odmeňovaniu práce 
odvádzanej ženami; 

31. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili kvalitnú a cenovo dostupnú starostlivosť o deti 
a o nezaopatrené osoby.
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