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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o situácii žien v preddôchodkovom veku
(2011/2091(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a najmä na jej články 2 a 3, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 19, 

– so zreteľom na Chartu základných práv a najmä na jej články 21, 23 a 25,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 nazvané Stratégia rovnosti žien 
a mužov 2010 – 2015 (KOM(2010)0491),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. apríla 2009 s názvom Riešenie otázky vplyvu 
starnutia obyvateľstva v EÚ (Správa o starnutí obyvateľstva 2009) (KOM(2009)0180),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní ľudí 
vylúčených z trhu práce (2008/867/ES)1,

– so zreteľom na správu, ktorej vypracovanie zadala Komisia, z 22. júla 2010 s názvom 
Prístup k zdravotnej a dlhodobej starostlivosti – rovnosť mužov a žien?,

– so zreteľom na správu, ktorej vypracovanie zadala Komisia, z 24. novembra 2009 
s názvom Zohľadňovanie rodového hľadiska v politikách aktívneho začleňovania, 

– so zreteľom na závery Rady zo 7. marca 2011 o európskom pakte pre rodovú rovnosť na 
obdobie rokov 2011 – 2020,

– so zreteľom na závery Rady zo 6. decembra 2010 o vplyve starnúcej pracovnej sily 
a populácie na politiky zamestnanosti, 

– so zreteľom na závery Rady zo 7. júna 2010 o aktívnom starnutí,

– so zreteľom na závery Rady z 30. novembra 2009 o Akte o zdravom a dôstojnom živote,

– so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2009 o rovnosti príležitostí pre ženy a mužov: 
aktívne a dôstojné starnutie,

– so zreteľom na správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok z 1. mája 2008 s názvom Pracovné podmienky starnúcej pracovnej sily,

– so zreteľom na madridský medzinárodný akčný plán týkajúci sa starnutia, ktorý bol prijatý 
na druhom svetovom zhromaždení o starnutí (A/CONF.197/9 8) 12. apríla 2002, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 307, 18.11.2008, s. 11.
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z roku 1979,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o úlohe žien v starnúcej 
spoločnosti1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže stratégia Európa 2020 stanovuje ako jeden z hlavných cieľov dosiahnuť 75 % 
zamestnanosť žien i mužov a cieľ znížiť počet osôb ohrozených chudobou o 20 miliónov; 
keďže skupina žien nad 50 rokov so všetkými špecifikami je preto rozhodujúcou vekovou 
skupinou pri plnení oboch týchto cieľov,

B. keďže pretrvávanie rodových stereotypov znásobené diskrimináciou, s ktorou sa na trhu 
práce stretajú starší ľudia, obzvlášť znižujú príležitosti starších žien zamestnať sa,

C. keďže že hospodárska konkurencieschopnosť Európy, ako aj jej prosperita v budúcnosti, 
bude rozhodujúcim spôsobom závisieť od jej schopnosti plne využiť jej pracovné zdroje, 
a to nielen predĺžením obdobia zamestnanosti počas života, ale aj prijatím vhodných 
politík na zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života, 

D. keďže v rokoch 1990 až 2010 sa počet obyvateľov v produktívnom veku (20 – 64 rokov) 
v krajinách EÚ-27 zvýšil o 1,8 %, počet osôb v dôchodkovom veku (nad 65 rokov) sa 
zvýšil o 3,7 % a počet mladších ľudí (0 – 19 rokov) klesol o 5,4 %; keďže podiel 
obyvateľov vo veku nad 65 rokov sa má podľa predpokladov zvýšiť zo 17,4 % v roku 
2010 na 30 % v roku 20602,

E. keďže v roku 2008 bol podiel starších žien ohrozených chudobou 22 % v porovnaní so 16 
% v prípade mužov3,

F. keďže zamestnanosť žien vo veku 55 – 64 rokov predstavovala v roku 2009 37,8 % 
v porovnaní s 54,8 % mužov v rovnakom veku4,

G. keďže nezamestnanosť žien je vyššia ako v prípade mužov v 21 členských štátoch a hoci 
dlhodobá nezamestnanosť je vyššia u mužov v 12 krajinách, nezamestnanosť žien je 
častejšie skrývaná ako „nečinnosť“ v prípadoch, ak sú tieto ženy vydaté alebo majú deti,

H. keďže priemerný hodinový zárobok žien do 30 rokov predstavuje 92 % zárobku žien, a vo 
vekovej skupine 50 – 59 rokov 67,5 %5,

I. keďže rodové rozdiely v sociálno-ekonomickom štatúte sú zvlášť zakorenené v tradičnom 
rodovom rozdelení práce, podľa ktorého majú muži hlavnú zodpovednosť za zarábanie 
peňazí na živobytie a ženy za neplatené domáce práce a starostlivosť o rodinu, čo má 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0306. 
2 Pracovný dokument zamestnancov: správa o demografii 2010, Európska komisia, s. 62.
3 Zoznam 100 nerovností, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
4 Správa o pokroku v rovnosti žien a mužov v roku 2010, Európska komisia, s. 31.
5 Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét, Eurostat, 2008, s. 196. 
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významný vplyv na to, ako si dokážu ženy a muži zabezpečiť práva sociálneho 
zabezpečenia na dôchodok,

J. keďže u žien je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať kratšie a/alebo prerušované kariéry 
a nižšie priemerné príjmy než muži, čo sa odzrkadľuje vo veľkých rozdieloch v platoch 
žien a mužov a vytvára rodové rozdiely v príspevkoch na súkromné dôchodkové účty 
a tak zvyšuje riziko ohrozenia starobnou chudobou v prípade žien,

K. keďže staršie ženy častejšie volia prácu na čiastočný úväzok a pracovný trh opúšťajú 
odchodom do predčasného dôchodku častejšie než muži,

L. keďže význam rodového prístupu k aktívnym politikám trhu práce všeobecne uznávajú 
takmer všetky európske krajiny, ale hodnotenia aktívnych politík trhu práce poukazujú na 
to, že zohľadňovanie rodového hľadiska je nerovnomerné a príliš úzko zamerané, 

M. keďže väčšina žien nad 50 rokov často čelí dvojitej alebo viacnásobnej diskriminácii na 
základe rodových a vekových stereotypov, čo ešte zhoršujú ich rodovo špecifické 
pracovné a životné vzorce (napr. prerušenia pracovnej kariéry, práca na čiastočný úväzok 
a rozdiely v platoch žien a mužov); keďže ženy preto zvyčajne čelia väčšej kumulácii 
znevýhodnení v porovnaní s mužmi z rovnakej skupiny, 

N. keďže na pracovnom trhu sa ženy často považujú za „staré“ v oveľa mladšom veku než 
muži; keďže 58 % Európanov považuje diskrimináciu na základe veku za rozšírenú1,

Všeobecné ustanovenia

1. víta rozhodnutie vyhlásiť rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a žiada príslušné 
kroky na boj proti diskriminácii, najmä zmenou stereotypov spojených s diskrimináciou 
na základe veku a podporou solidarity medzi generáciami;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že viacnásobná diskriminácia žien nad 50 
rokov bude lepšie zohľadnená v otvorenej metóde koordinácie pokiaľ ide o dôchodky, 
sociálne začleňovanie, zmenu rodových stereotypov a začleňovanie žien do rozhodovania;

3. vyzýva Komisiu, aby začlenila prístup rodovej rovnosti do prípravy a vykonávania 
dôchodkovej reformy, aby podporovala použitie rovnakého ročného výpočtu dôchodkov 
mužov a žien, aby podporovala znižovanie rizika chudoby a skončila s praktikou 
povinného odchodu do dôchodku;

4. vyzýva členské štáty, aby prijali kroky a opatrenia na zabezpečenie dôstojného starnutia 
bez ponižovania, diskriminácie alebo akéhokoľvek iného druhu násilia voči starším 
ženám;

Ženy na trhu práce

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili podmienky, ktoré budú staršie ženy 
motivovať k tomu, aby zostali alebo sa vrátili na pracovný trh v rámci Európskeho roka 

                                               
1 Osobitný Eurobarometer 317, Diskriminácia v EÚ v roku 2009, november 2009, s. 71. 
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aktívneho starnutia, aby sa tak nepremárnil ich potenciál; 

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili komplexný, mnohorozmerný a rodové 
otázky zohľadňujúci prístup k politike zamestnanosti a sociálnej politike, aby tak 
zabezpečili zamestnanosť a sociálne začleňovanie starších žien;

7. vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala a zlepšovala zber a analýzu relevantných 
a porovnateľných európskych údajov súvisiacich s pohlavím a vekom, najmä 
zamestnanosť a mieru nezamestnanosti starších žien a počet závislých starších ľudí;

8. víta skutočnosť, že členské štáty už uznali, že vzory a príčiny rodovej nerovnosti na 
pracovnom trhu úzko súvisia s etapami života, a zdôrazňuje, že je preto nutné podporovať 
prístup k práci založený na životných etapách;  vyzýva však členské štáty, aby s cieľom 
primerane riešiť otázky etáp života porovnávali znevýhodnenú pozíciu mladých a starších 
žien s mužmi v rovnakom veku v aktívnych politikách pracovného trhu a neriešili len 
problematiku žien a mužov v dospelosti;

9. podnecuje členské štáty, aby začlenili staršie ženy do procesov celoživotného vzdelávania 
a aby ďalej rozvíjali a podporovali flexibilné rekvalifikačné programy, ktoré sú vhodné 
pre staršie ženy, a to zohľadnením ich špecifických potrieb a schopností, aby sa zlepšila 
ich zamestnateľnosť; 

10. zdôrazňuje, že je kľúčové, aby nevýhody, ktorým čelia staršie ženy na pracovnom trhu, 
najmä tie, ktoré vyplývajú z ich úloh v starostlivosti, ich nepenalizovali v právach na 
dôchodok;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali efektívne opatrenia na podporu zásady 
rovnakej mzdy za rovnakú prácu, čo môže pomôcť aj pri znižovaní rozdielov 
v dôchodkoch a pri znižovaní rizika chudoby najmä starších žien;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali vhodné politiky na zosúladenie pracovného, 
rodinného a súkromného života a na integráciu rozmeru starnutia do všetkých príslušných 
politík;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnom rozsahu využili existujúce nástroje 
a programy EÚ vrátane Európskeho sociálneho fondu na zvýšenie účasti starších žien na 
pracovnom trhu;

14. žiada členské štáty, aby podnecovali aktívnu účasť starších žien v podnikateľskom sektore 
podnecovaním a podporovaním žien, ktoré začínajú podnikať;

15. vyzýva členské štáty, aby podnecovali podniky k tomu, aby integrovali plánovanie 
týkajúce sa starších osôb do svojej politiky, a aby zvážili prijatie opatrení na zlepšenie 
situácie starších ľudí pracovisku;

Ženy ako poskytovateľky starostlivosti

16. žiada členské štáty, aby uľahčili poskytovanie kvalitných služieb starostlivosti vrátane 
starostlivosti o starších ľudí doma, aby zlepšili uznávanie práce profesionálnych 
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poskytovateľov starostlivosti a aby podporovali rodiny, ktoré sa starajú o staršie závislé 
osoby;

17. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili školenia a budovanie kapacít s cieľom zaručiť 
vysokokvalitné služby starostlivosti a zakročiť proti nedostatku pracovníkom v bielom 
sektore (opatrovanie a zdravie), ktorý spôsobujú demografické zmeny;

18. podnecuje členské štáty, aby rozšírili prístup k rodičovskej dovolenke pre starých rodičov, 
aby uznávali starostlivosť o závislé osoby a zabezpečili služby, školenia a poradenstvo pre 
poskytovateľov starostlivosti;

19. podnecuje členské štáty, aby podporovali občiansku účasť a medzigeneračné projekty pre 
starších ľudí iniciatívami a systémami financovania;

20. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na všetkých úrovniach vrátane podpory 
príslušných MVO s cieľom riešiť osobitné potreby starších ľudí, najmä starších žien, ktoré 
žijú osamelé, aby znížili ich izoláciu a závislosť a podporili ich rovnosť, bezpečnosť 
a kvalitu života;

21. vyzýva členské štáty, aby uvažovali o vytvorení nových foriem komunálneho bývania 
a medzigeneračného spolužitia ako prostriedku boja proti izolácii starších žien 
a vytvorenia priaznivého prostredia pre solidaritu medzi generáciami;

Otázky týkajúce sa zdravia

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili rodovú dimenziu zdravia ako kľúčovú 
časť politík EÚ v oblasti zdravotníctva, žiada preto Komisiu a členské štáty, aby 
zintenzívnili úsilie o prijatie stratégie zohľadňovania rodu v zdravotných politikách EÚ 
a členských štátov;

23. uznáva kľúčovú úlohu skríningu a prevencie v zdravotnej starostlivosti, podnecuje 
Komisiu, aby využila otvorenú metódu koordinácie na zabezpečenie výmen názorov, 
podporu harmonizácie skríningu v EÚ a určenie osvedčených postupov a vytvorenie 
usmernení;

24. víta úsilie niektorých členských štátov, ktoré poskytujú bezplatný prístup k prevencii 
ženských chorôb, a podnecuje členské štáty, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby posilnili 
preventívnu zdravotnú starostlivosť pre staršie ženy napríklad poskytovaním dostupných 
a pravidelných mamografií a zvyšovaním povedomia o význame skríningu; 

25. podnecuje Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli opatrenia na zabezpečenie lepšej 
bezpečnosti a ochrany zdravia v práci, čím udržia zamestnateľnosť a schopnosti 
pracovníkov a dosiahnu lepší zdravotný stav v starobe;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti všetkým formám násilia voči starším 
ženám, s osobitným ohľadom na ich zraniteľnosť, aby tak zabezpečili dodržiavanie ich 
ľudských práv a dosiahnutie rodovej rovnosti, a to prostredníctvom plného využívania 
programu DAPHNE;
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27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ženy tvoria najmenej 50 % obyvateľstva v každej krajine EÚ, a sú teda významným sektorom 
pracovnej sily. Európa má navyše najväčší podiel starších žien na svete.
Jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je boj proti chudobe a podpora zamestnanosti 
zvýšením zamestnanosti na 75 % a znížením chudoby o 20 miliónov osôb. 
Starší ľudia sú veľkou a stále rastúcou časťou obyvateľstva EÚ. So starnúcim obyvateľstvom 
Európy prichádza zložitá úloha, t. j. zabezpečiť udržateľné dôchodky vzhľadom na nízku 
pôrodnosť, zmenšujúcu sa pracovnú silu a rastúci počet zdravých a dlho žijúcich dôchodcov. 
Starší ľudia predstavujú obrovský kultúrny, spoločenský a profesionálny zdroj. Ich 
pokračujúci prínos spoločnosti, často neplatený, sa často prehliada. Potenciál ich 
intenzívnejšieho zapojenia zostáva nevyužitý. Okrem toho, silné populačné ročníky z rokov 
po 2. Svetovej vojne onedlho opustia pracovný trh. Ak chceme splniť ciele Európy 2020, 
máme poslednú šancu udržať ich na pracovnom trhu. Zamestnanosť tejto generácie 
predstavuje 37 % a miera chudoby je v tejto generácii najväčšia. Predstavuje preto veľký 
potenciál pri dosahovaní cieľa 75-percentnej zamestnanosti a boja proti chudobe 
zabezpečením vyššieho dôchodku.

Existuje rozšírená obava, že staršia generácia sa stáva príliš veľkou záťažou pre mladších 
ľudí, t. j. ľudí v produktívnom veku, a že by to mohlo viesť k napätiu medzi generáciami. 
Významná príležitosť na riešenie problému demografického starnutia a zachovania 
medzigeneračnej solidarity spočíva teda v zabezpečení toho, aby ľudia mohli zostať dlhšie na 
trhu práce a byť zdraví, aktívni a samostatní čo najdlhšie po odchode do dôchodku. Solidarita 
medzi generáciami je už dlho dôležitým bodom v programe EÚ, a to tak pri tvorbe politiky, 
ako aj pri zvyšovaní informovanosti.

Ženy na trhu práce
Staršie ženy čelia aspoň dvojnásobnej diskriminácii na pracovnom trhu, t. j. na základe 
pohlavia aj veku, okrem toho sú na pracovnom trhu zraniteľnejšie kvôli rodovo špecifickým 
priebehom kariéry.
Zamestnanosť žien vo veku 55 – 64 rokov predstavovala v roku 2009 37,8 % v porovnaní 
s 54,8 % mužov v rovnakom veku. Nezamestnanosť žien je vyššia ako v prípade mužov v 21 
členských štátoch a hoci dlhodobá nezamestnanosť je vyššia u mužov v 12 krajinách, 
nezamestnanosť žien je častejšie skrývaná ako „nečinnosť“ v prípadoch, ak sú tieto ženy 
vydaté alebo majú deti, Práca na čiastočný úväzok je medzi ženami štyrikrát častejšia než 
v prípade mužov, pričom staršie ženy majú najvyšší podiel pracovných pomerov na čiastočný 
úväzok, 37 % v porovnaní s 12 % starších mužov. Rozdiely v platoch sú vo vysokom veku 
oveľa väčšie než na začiatku pracovnej kariéry. Reflektuje to prestávky v pracovnej činnosti 
žien, najmä kvôli materským dovolenkám. Okrem toho, ženy majú v všeobecnosti menej 
možností vzdelávania, a to najmä zrelé ženy, čo podstatne sťažuje adaptáciu na trh práce.  
Vzdelávanie a rozvoj nových znalostí môžu tak pomôcť starším ženám, aby sa mohli lepšie 
zúčastniť na pracovnom trhu.
Vo vyššom veku sú rodové rozdiely najmä dôsledkom znevýhodnení na pracovnom trhu, 
ktoré ženy zozbierali v skorších etapách života, čo vedie k pretrvávajúcej chudobe 
v zamestnaní, predčasnému odchodu do dôchodku a nečinnosti, ako aj k trvalému 
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nekvalifikovanému a zle platenému zamestnaniu.
U žien je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať kratšie a/alebo prerušované kariéry a nižšie 
priemerné príjmy než muži. Rodové rozdiely v sociálno-ekonomickom štatúte sú zvlášť 
zakorenené v tradičnom rodovom rozdelení práce, podľa ktorého majú muži hlavnú 
zodpovednosť za zarábanie peňazí na živobytie a ženy za neplatené domáce práce 
a starostlivosť o rodinu, čo má významný vplyv na to, ako si dokážu ženy a muži zabezpečiť 
práva sociálneho zabezpečenia na dôchodok. Ženy čelia často znevýhodňovaniu na 
pracovnom trhu najmä pre ich často neplatené úlohy starostlivosti. čo penalizuje ich práva na 
dôchodok. Nižšie príjmy za život žien majú vplyv na ich dôchodky v systémoch, ktoré sú 
založené na príjmoch jednotlivca a zamestnanosti, čo zvyšuje riziko chudoby vo vysokom 
veku. Ženy okrem toho žijú dlhšie a preto tvoria väčšinu starších obyvateľov. Toto má za 
následok, že medzi izolovanými staršími ľuďmi sú ženy často a stále častejšie nadmieru 
zastúpené. Vdovy a osamelé staršie ženy všeobecne sú vysoko ohrozené chudobou, izoláciou 
a sociálnym vylúčením.

Diskriminácia na základe veku v prípade žien nad 50 na pracovnom trhu sa oznamuje 
častejšie než v prípade iných vekových skupín a môže mať rôzne podoby. Problematika 
nedostatočných možností na vzdelávanie a obsolentných znalostí sú osobitne významné 
v prípade starších žien pre častejšie prestávky v pracovnej kariére kvôli rodinným 
zodpovednostiam a nižšiemu vzdelaniu v porovnaní s mužmi v rovnakom veku. Problémy 
súvisiace so zdravím a obsolentné znalosti im môžu zabrániť v zachovaní štandardného 
pracovného času, vo výkone činnosti v rámci štandardného usporiadania práce a dobrej 
produktivite. Všetky tieto faktory môžu starších ľudí priviesť alebo prinútiť k predčasnému 
odchodu do dôchodku a k nečinnosti. 
Hoci formy a príčiny rodovej nerovnosti na pracovnom trhu úzko súvisia s etapou životného 
cyklu a význam podpory prístupu k práci na základe životného cyklu široko uznáva väčšina 
členských štátov EÚ, väčšina aktívnych politík pracovného trhu na podporu rodovej rovnosti 
sú určené pre dospelé ženy a mužov, pričom často neberú ohľad na znevýhodnené postavenie 
mladých a starších žien v porovnaní s mužmi v rovnakom veku.

Väčšina členských štátov síce uznáva, že staršie ženy sú znevýhodnené, pokiaľ ide 
o začleňovanie v práci, nedávno prijaté opatrenia na podporu starších pracovníkov vo 
všeobecnosti nezohľadňujú rodové hľadisko alebo vo veľkej miere ignorujú odlišnú situáciu 
starších mužov a žien. Prístup k aktívnemu starnutiu sa doteraz zameriaval hlavne na 
zamestnateľnosť starších osôb, čo má za následok dominantnú úlohu dôchodkov a reforiem 
systémov sociálneho zabezpečenia, a hlavným cieľom je oddialenie veku odchodu do 
dôchodku zákonom. Väčšina opatrení je však založená na dominantnej úlohe vzoru pracovnej 
kariéry a odchodu do dôchodku mužov a explicitne nezohľadňujú rodové hľadisko. Zatiaľ čo 
pracovnú kariéru žien charakterizujú opakované prestávky počas pracovnej kariéry, práca na 
čiastočný úväzok a nižšie platy v porovnaní s mužmi, v dôchodkovom veku môžu byť 
obeťami viacnásobnej diskriminácie. Napríklad na pracovnom trhu sú ženy považované za 
„staré“ v oveľa mladšom veku než muži, zatiaľ čo starostlivosť, ktorej sa venujú, môže byť 
veľkou prekážkou zamestnanosti starších žien. Mal by sa teda vypracovať systematický 
a komplexný prístup k aktívnym politikám pracovného trhu vrátane osobitných zdravotných 
a bezpečnostných opatrení na pracoviskách s explicitnou stratégiou zohľadňovania rodového 
hľadiska. Aby sa lepšie chápala situácia a problémy a lepšie predpokladali trendy, je nutné 
zbierať porovnateľné údaje podľa pohlavia a veku. 
Hoci je odchod do dôchodku hlavnou príčinou, pre ktorú sú starší muži mimo pracovného 
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trhu, v prípade žien je situácia komplexnejšia. V ich prípade sú osobné alebo rodinné 
zodpovednosti dôležitejším dôvodom neúčasti, než dôchodok.

Skončenie s praktikou povinného odchodu do dôchodku, poskytovanie lepších zariadení na 
podporu starostlivosti najmä pre staršie ženy a riešenie negatívneho vnímania vlastnej 
perspektívy na pracovnom trhu zo strany niektorých starších pracovníkov by mohlo podstatne 
zvýšiť aktívnu účasť starších ľudí.  Malo by sa uvažovať o vytvorení vhodných príležitostí na 
zamestnanie a správnych podmienok práce a zamestnania, aby starší zamestnanci zostávali 
pracovať dlhšie. 

Zaujímavým faktom je, že krajiny s vysokou zamestnanosťou žien majú aj vyššiu pôrodnosť, 
čo by mohlo znamenať, že dosiahnutie uspokojivej rovnováhy medzi prácou a rodinným 
životom môže byť kľúčové pre vyššiu zamestnanosť žien a relatívne vysokú pôrodnosť. Práca 
na čiastočný úväzok sa považuje za dobrý spôsob na dosiahnutie postupného prechodu z práce 
do dôchodku, ale iba približne 11 % mužov a 38 % žien vo veku 55 – 64 rokov pracuje na 
čiastočný úväzok. Typickým prechodom je preto naďalej prechod od zamestnania na plný 
úväzok k dôchodku na plný úväzok.

Ženy ako opatrovateľky
Staršie ženy sú prínosné pre spoločnosť z viacerých dôvodov: pomáhajú svojim deťom 
a vnúčatám, ale aj rodičom, sú hlavnými poskytovateľkami starostlivosti a pracujú ako 
dobrovoľníčky. Ich úloha v starostlivosti o starších ľudí sa ale dostatočne neuznáva.

Úloha dlhodobej starostlivosti je osobitne citlivá na rodový prístup, pretože vo väčšine 
európskych krajín sú ženy najčastejšími poberateľmi (kvôli všeobecne dlhšej očakávanej 
dĺžke života) a zároveň aj poskytovateľmi starostlivosti (obvykle neplatenej, neformálnej 
starostlivosti, ktorá často ovplyvňuje ich kvalitu života). Väčšina opatrovateľov starších 
a zdravotne postihnutých osôb sú ženy, a z dôvodu starnúcej populácie sa zaťaženie žien stále 
zvyšuje, čo ovplyvňuje aj ich kvalitu života. V Európe potrebuje stále väčšia časť populácie 
pomoc pri každodennom živote, ktorú najčastejšie poskytujú ženy, a to dobrovoľne. Niekedy 
potreba stálej pomoci spôsobí, že opatrujúca osoba opustí prácu. 

Keďže opatrovateľky rodín sú väčšinou ženy nad 50 rokov, ktorých zamestnanosť stále 
nedosahuje ciele EÚ, zlepšenie ich možností na zamestnanie bude vyžadovať nové politiky 
a zdroje, ktoré im umožnia zosúladiť pracovný a rodinný život a podporia medzigeneračnú 
solidaritu v rodinách. 

Ženy sú často a stále viac nadmerne zastúpené medzi izolovanými staršími ľuďmi, čo je 
dôsledkom rastúcej rozvodovosti a kratšej očakávanej dĺžky života mužov. Vdovy a osamelé 
staršie ženy všeobecne sú viac ohrozené chudobou, izoláciou a sociálnym vylúčením.
Podľa OECD sa neformálna starostlivosť môže rozdeliť do troch kategórií. Prvou sú príbuzní, 
priatelia alebo dobrovoľníci, ktorí za svoju prácu nedostávajú žiadnu kompenzáciu. Druhou 
kategóriou sú neformálni opatrovatelia, ktorí dostávajú finančnú odmenu/príspevok v rámci 
programov príspevkov. Ide obvykle o príbuzných alebo priateľov. Poslednou kategóriou sú 
nedeklarovaní/nelegálni neformálni opatrovatelia. Sú to opatrovatelia, ktorí dostávajú od 
opatrovaného nejakú formu finančnej odmeny, ale bez akejkoľvek zmluvy o zamestnaní. Aby 
sa zabránilo penalizácii starších žien z hľadiska práv na dôchodok za poskytovanie neplatenej 
starostlivosti a teda ich odchodu z pracovného trhu, mohlo by sa uvažovať o viacerých 
možnostiach. Vzhľadom na význam neformálnej starostlivosti v mnohých spoločnostiach a na 



PE464.775v01-00 12/13 PR\866021SK.doc

SK

dominantné postavenie žien ako opatrovateliek, opatrenia na podporu neformálneho 
opatrovania môžu mať pozitívny rodový vplyv na začleňovanie žien do pracovného trhu 
a zosúladenie pracovných a opatrovateľských úloh. Podpora neformálneho opatrovania môže 
zahŕňať informácie a školenia, daňové výhody a platby, reguláciu podnikov alebo iniciatívy 
súkromných organizácii na uľahčenie spojenia práce a poskytovania starostlivosti. Politické 
iniciatívy podporujúce tak spravodlivý prístup k LTC ako aj prácu neformálnych 
opatrovateľov zahŕňajú: opatrovateľskú dovolenku, dôchodkové kredity, vecné a peňažné 
odmeny a príspevky, pružný pracovný čas. Poskytovanie dlhodobej starostlivosti môže 
podporovať ženy pri udržaní práce a môže mať relevantný rodový vplyv na kvalitu života 
a sociálne začleňovanie, tak pre ošetrovateľov, ako aj pre ošetrovaných. Okrem toho, 
v niektorých členských štátoch sa materská dovolenka rozširuje aj na starých rodičov. Takéto 
iniciatívy sú však naďalej výnimkou. 

Zdravotné otázky starších žien
Niektoré choroby častejšie postihujú ženy než mužov. Mal by teda pomôcť prístup podľa 
pohlavia. Mnohým oblastiam by výrazne prospelo, ak by sa podporoval výskum zohľadňujúci 
pohlavie, a výsledok by pomohol zdraviu žien. Starnúce ženy sú osobitne náchylné na 
choroby spojené s vekom, najmä rakovinu prsníka, poruchy pamäti (napr. demencia 
a Alzheimerova choroba), osteoporózu a reumatickú artritídu. Podľa WHO utrpí 40 % 
všetkých žien nad 50 rokov zlomeninu v dôsledku osteoporózy. Okrem toho, komplikácie 
súvisiace s kardiovaskulárnymi ochoreniami v prítomnosti cukrovky alebo zvýšeného tlaku sú 
u žien častejšie než u mužov. 
Prevencia je mimoriadne dôležitá. V niektorých členských štátoch, nie však vo všetkých, už 
existujú skríningové programy pre ženy. 
Programy prevencie rakoviny prsníka sú v niektorých členských štátoch bezplatné pre ženy 
vo veku 50-69 rokov a sú súčasťou povinnej zdravotnej starostlivosti. V niektorých členských 
štátoch dokonca ženy v tejto vekovej skupine dostávajú každé dva roky písomnú pozvánku na 
mamografické vyšetrenie.
Väčšina politík a programov nezohľadňuje pohlavie, nie sú zamerané explicitne na staršie 
ženy, ale ich cieľom je sociálne začleňovanie všeobecnejších „zraniteľných skupín“. 
K viacnásobnej diskriminácii starších žien dochádza nielen na základe veku, pohlavia 
a zdravotného stavu, ale aj z iných dôvodov, ak patria do zraniteľných skupín. Súčasná 
hospodárska kríza má kvôli súčasným alebo budúcim škrtom v rozpočtoch podstatné následky 
na staršie ženy, ktoré už trpia diskrimináciou z dôvodu zdravotného stavu alebo postihnutia, 
a na ich prístup k základným službám, najmä zdravotnej starostlivosti a dlhodobej 
starostlivosti. 

Správny manažment procesu starnutia obyvateľstva a neodvratných zmien spoločnosti môže 
prispieť k vhodnejšej hospodárskej a sociálnej politike. Je nutné prekonať dominantnú 
politickú rétoriku, ktorá považuje starnúcu populáciu za sociálne a hospodárske bremeno 
spoločnosti. Je kľúčové, aby sa integrovala rodová a veková dimenzia do všetkých stratégií 
aktívneho starnutia na všetkých úrovniach riadenia.
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