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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 stárnutí obyvatelstva může vyvolávat napětí v oblasti veřejných 
výdajů na sociální ochranu, neboť největší část těchto výdajů tvoří důchody;

B. vzhledem k tomu, že důchody představují hlavní zdroj příjmů starších obyvatel Evropy 
a že jejich účelem je zajistit těmto lidem slušnou životní úroveň a umožnit jim finanční 
nezávislost; že však v Unii přibližně 22 % žen ve věku nad 75 let žije na hranici chudoby;

C. vzhledem k tomu, že ženy častěji než muži přerušují kariéru, aby pečovaly o jiné osoby, 
a že 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;

D. vzhledem k tomu, že na výši důchodů, které mohou ženy nárokovat, mají významný vliv 
rozdíly mezi muži a ženami v oblasti zaměstnání, mzdy, příspěvků, přerušení pracovního 
života a zkráceného pracovního úvazku z důvodu péče o jinou osobu;

1. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné přikročit k reformě důchodových systémů tak, aby 
odpovídaly hospodářskému a demografickému vývoji a aby se zlepšily vyhlídky Evropy 
na růst;

2. připomíná, že je nezbytné, aby členské státy přijaly opatření směřující k eliminaci rozdílů 
v odměňování mužů a žen;

3. uznává, že je nezbytné přizpůsobit důchodový věk tak, aby bylo zohledněno zvýšení 
průměrné délky života, avšak současně zlepšit přístup k celoživotnímu učení, sladit 
profesní, rodinný a soukromý život a podporovat aktivní stárnutí;

4. zdůrazňuje, že je důležité vyrovnat věk odchodu do důchodu mezi muži a ženami, což 
významně přispěje ke zvýšení účasti starších pracovníků na trhu práce;

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

6. domnívá se, že doba, kterou ženy a muži musí strávit péčí o děti nebo o jiné závislé 
rodinné příslušníky, by měla být zohledněna jako efektivní pojišťovací období 
započitatelné do nároku na důchod, stejně jako při výpočtu tohoto nároku;

7. vítá skutečnost, že je v bílé knize obsažena výzva k rozvíjení praxe, kdy je započítávána 
doba péče o jiné osoby, tedy kdy jsou při výpočtu důchodu považována za dobu pojištění 
také období péče o závislé osoby, a to jak u žen, tak u mužů, jak to již stanovily některé 
členské státy.


