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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 stratégiu Európskej rady zo Štokholmu z roku 2001 o reforme 
dôchodkových systémov v Európe,

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

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

A. keďže poistno-matematické výpočty systémov dôchodkového zabezpečenia sú založené 
na výške mzdy a odpracovanom čase a keďže dochádza k významnému znevýhodneniu 
výšky dôchodku z dôvodu prerušenia pracovnej činnosti a práce na čiastočný úväzok na 
jednej strane a rozdielov medzi platmi žien a mužov,

B. keďže ženy počas svojej kariéry častejšie prerušujú pracovný pomer, aby sa starali o deti, 
chorých alebo starších členov rodiny, a vzhľadom na svoje rodinné povinnosti majú 
v porovnaní s mužmi tendenciu častejšie pracovať na čiastočný úväzok alebo v neistejších 
zamestnaniach, 

C. keďže schudobnenie je častejšie problémom ľudí na dôchodku než pracujúcich a skôr žien 
než mužov a keďže staršie ženy sú skupinou, ktorá je najviac ohrozená chudobou,

D. keďže rovnosť dôchodkov mužov a žien vrátane veku odchodu do dôchodku bola 
stanovená ako cieľ a keďže existuje rozdiel medzi dôchodkami žien a mužov, ktorý je 
pokračovaním a dôsledkom pretrvávajúcich rozdielov medzi mzdami, ktoré predstavujú aj 
naďalej približne 17 %,

E. keďže zákonný vek odchodu do dôchodku väčšina európskych systémov zvyšuje a keďže 
ženy majú dlhšiu očakávanú dĺžku života ako muži,

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

1. domnieva sa, že dôchodkové systémy by mali byť založené na vhodných a udržateľných 
kritériách a zohľadňovať obdobia, keď ženy nepracujú alebo pracujú na čiastočný úväzok;

2. domnieva sa, že obdobie, v ktorom sa ženy starajú o deti alebo o iných závislých členov 
rodiny, by sa malo uznávať v kalkulačných systémoch a zohľadňovať v odpracovanom 
období, podobne ako vo všetkých druhoch pracovných zmlúv;

3. vyzýva členské štáty, a najmä nové členské štáty, aby prehodnotili svoje dôchodkové 
systémy, berúc do úvahy vyššiu očakávanú dĺžku života žien a veľké platové rozdiely 
medzi mužmi a ženami, ktoré sa odrážajú aj na výške priznaných dôchodkov, čím sa často 
dostávajú pod hranicu chudoby;
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4. víta zelenú knihu Komisie s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné 
európske dôchodkové systémy.


