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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:

A. keďže demografické starnutie môže vyvíjať tlak na verejné výdavky v oblasti sociálnej 
ochrany vzhľadom na to, že ich najvýznamnejšiu časť tvoria dôchodky;

B. 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 
približne 22 % žien nad 75 rokov žije v Únii pod hranicou chudoby;

C. keďže ženy prerušujú svoju kariéru kvôli rodinným povinnostiam častejšie ako muži 
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;

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

1. zdôrazňuje, že je naliehavé uskutočniť reformy v dôchodkových systémoch, aby 
zodpovedali hospodárskemu a demografickému vývoju a aby sa zlepšili vyhliadky na rast 
Európy;

2. pripomína, že je nevyhnutné, aby členské štáty prijali opatrenia, ktoré odstránia platové 
rozdiely medzi mužmi a ženami;

3. uznáva potrebu prispôsobiť vek odchodu 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;

4. zdôrazňuje, že je dôležité vyrovnať vek, v ktorom vzniká nárok na dôchodok u mužov 
a žien, čo značne pomôže zvýšiť mieru zapojenia starších pracovníkov;

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

6. domnieva sa, že obdobie, počas ktorého sa ženy alebo muži musia starať o deti alebo 
o iných závislých členov rodiny, by sa malo chápať ako skutočné obdobie poistenia na 
účel určenia nároku na dôchodok a malo by sa zohľadňovať pri jeho výpočte;

7. 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.


