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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů 

žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu 

(2016/2061(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, 

– s ohledem na články 8, 151, 153 a 157 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na ustanovení 

o sociálních právech a o rovnosti žen a mužů, 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020), 

– s ohledem na směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení, 

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví 

obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,  

– s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí 

zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich 

poskytování, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 

2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění), 

– s ohledem na plán Komise ze srpna 2015 o novém začátku s cílem řešit problém 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kterému čelí pracující rodiny, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2015 nazvaný 

„Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“ 

(SWD(2015)0278), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2011 o situaci žen blížících se důchodovému 

věku1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o situaci matek samoživitelek2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi 

k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou 

práci1, 

                                                 
1 Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 9. 
2 Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 60. 
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– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o dopadech hospodářské krize na 

rovnost mužů a žen a na práva žen2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2015 o pokroku v oblasti rovnosti žen 

a mužů v Evropské unii v roce 20133, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2015 o uplatňování směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2016 o vytvoření podmínek na trhu práce 

příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem5, 

 s ohledem na závěry Rady ze dne 19. června 2015 o rovných příležitostech pro ženy 

a muže z hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů, 

 s ohledem na prohlášení trojice předsednictví EU (Nizozemsko, Slovensko, Malta) ze 

dne 7. prosince 2015 o rovnosti žen a mužů, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 

zaměstnanost a sociální věci (A8-0000/2016), 

A. vzhledem k tomu, že v roce 2012 tvořil v EU-28 rozdíl ve výši důchodů žen a mužů 

(„Gender gap in pensions“, který je možné definovat jako rozdíl mezi průměrnou výší 

důchodu (před odečtením daní) žen ve srovnání s muži) 38 % ve věkové skupině osob 

starších 65 let; 

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou s ohledem na výši důchodů méně zabezpečeny než muži 

a jsou zároveň nadměrně zastoupeny v kategorii nejchudších důchodců a nedostatečně 

zastoupeny v kategorii důchodců nejbohatších; 

C. vzhledem k tomu, že v zemích EU-28 závisí každá čtvrtá osoba na svém důchodu jako 

na hlavním zdroji příjmů a že výrazný nárůst v počtu osob v důchodovém věku kvůli 

prodlužování střední délky života a obecnému stárnutí obyvatelstva povede k tomu, že 

v roce 2060 bude počet lidí v této kategorii ve srovnání s dneškem dvojnásobný; 

D. vzhledem k tomu, že cílem důchodových politik je zaručit každému evropskému občanu 

napříč důchodovým systémem důstojnou výši důchodu, která mu umožní předejít riziku 

sociálního vyloučení; 

E. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši důchodů představuje pro ženy další riziko, pokud 

jde o jejich zranitelnost a ekonomickou závislost; 

                                                                                                                                                         
1 Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 75. 
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0073. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2015)0050. 
4 Přijaté texty, P8_TA(2015)0351. 
5 Přijaté texty, P8_TA(2016)0338. 
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F. vzhledem k tomu, že ženy mívají kvůli delší střední délce života po dobu svého 

důchodu v průměru vyšší kapitálové potřeby než muži;  

G. vzhledem k tomu, že nedostatek srovnatelných, úplných, spolehlivých a pravidelně 

aktualizovaných údajů, které by umožňovaly vyhodnotit velikost rozdílů mezi důchody 

a váhu jednotlivých faktorů, které k nim přispívají, vede k nejistotě ohledně toho, které 

prostředky by byly v boji proti těmto rozdílům nejefektivnější; 

H. vzhledem k tomu, že ve srovnání s průměrem kategorie osob starších 65 let je tento 

rozdíl nejvyšší ve věkové kategorii 65–74 let (kde přesahuje 40 %), a to především 

z důvodu převodu nároků, např. těch souvisejících s ovdověním, které existují 

v některých členských státech; 

I. vzhledem k tomu, že za průměrným rozdílem ve výši důchodů v Evropské unii v roce 

2012 se skrývají velké rozdíly mezi členskými státy;  

J. vzhledem k tomu, že tento rozdíl, jenž je způsoben mnoha faktory, dokládá 

nerovnováhu v situaci žen a mužů, pokud jde o jejich profesní dráhu a rodinný život, 

jejich schopnost přispívat do systému důchodového zabezpečení, jejich pozici v rodině 

a metody výpočtu výše důchodů, jež jsou zakotveny v příslušném důchodovém 

systému; 

K. vzhledem k tomu, že informační hodnota rozdílu v důchodech coby úhrnu nerovnováh 

a nerovností v situaci žen a mužů po celou dobu jejich životní dráhy může být zkreslena 

existencí nápravných mechanismů; 

L. vzhledem k tomu, že tento rozdíl odráží v daném okamžiku podmínky ve společnosti 

a na trhu práce po dobu několika desetiletí; vzhledem k tomu, že tyto podmínky 

prochází vývojem, někdy velmi výrazným, který se odráží v potřebách jednotlivých 

generací důchodkyň; 

M. vzhledem k tomu, že rozdíl ve výši důchodu má odlišná specifika v závislosti na 

společenském postavení a rodinném stavu či poměrech dotčeného důchodce; vzhledem 

k tomu, že za těchto okolností nemusí jednotný přístup nutně vést k nejlepším 

výsledkům; 

N. vzhledem k tomu, že se zdá, že existuje jasná souvislost mezi rozdílem ve výši důchodu 

a počtem dětí vychovaných během života; vzhledem k tomu, že nerovnosti zakoušené 

matkami samoživitelkami mají v tomto ohledu tendenci dále narůstat ve chvíli, kdy tyto 

ženy odejdou do důchodu; 

O. vzhledem k tomu, že tzv. tradiční způsoby organizace práce neumožňují párům, kdy oba 

partneři chtějí pracovat na plný úvazek, harmonické sladění rodinného a pracovního 

života; 

P. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí o nápravu této situace nedosahuje stále integrace 

žen na trhu práce míry stanovené v cílech strategie Evropa 2020 ani míry integrace 

mužů; 



 

PE589.332v02-00 6/10 PR\1105328CS.docx 

CS 

Q. vzhledem k tomu, že ženy čelí více než muži opakovanému přerušení kariéry a jsou 

častěji nuceny pracovat na částečný úvazek, neboť jsou v domácnosti neúměrně 

zatěžovány pečovatelskými povinnostmi; 

R. vzhledem k tomu, že délka profesní aktivity má přímý dopad na rozdíl ve výši důchodů, 

že délka profesní aktivity u žen je v průměru o více než deset let kratší než u mužů a že 

u žen, jež vykážou profesní aktivitu kratší než čtrnáct let, je rozdíl v důchodu dvakrát 

větší (64 %) než u žen, jejichž profesní aktivita je delší (32 %); 

S. vzhledem k tomu, že v Unii stále přetrvávají rozdíly v platech mezi ženami a muži a že 

v roce 2014 činil tento rozdíl 16,3 %, a to především kvůli diskriminaci a segregaci, jež 

vedou k tomu, že jsou ženy nadměrně zastoupeny v odvětvích, v nichž je nižší platové 

ohodnocení než v těch, kde převažují muži; 

T. vzhledem k tomu, že posilování vazby mezi příspěvky do důchodového systému a výší 

důchodu vede spolu se zvyšováním úlohy druhého a třetího pilíře v organizaci 

důchodových systémů k tomu, že jsou rizika, že se v rozdílu ve výši důchodů promítnou 

genderové aspekty, převáděna na soukromé subjekty; 

U. vzhledem k tomu, že organizace důchodových systémů spadá do výlučné pravomoci 

členských států; avšak vzhledem k tomu, že Unie má pravomoc poskytovat státům 

v této oblasti podporu; 

Obecné poznámky 

1. žádá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy vytvořila strategii za účelem 

odstranění rozdílů ve výši důchodů mezi ženami a muži v Evropské unii (dále jen 

„strategie“); 

2. je toho názoru, že cílem této strategie nesmí být pouze náprava důsledků rozdílů ve výši 

důchodů, zejména v případě nejzranitelnějších osob, ale že se musí zároveň zaměřit na 

jejich základní příčiny; 

3. trvá na tom, že má-li být strategie úspěšná, je nezbytný mnohostranný přístup, jenž se 

musí zabývat jak nerovnostmi mezi ženami a muži, pokud jde možnosti příspěvků do 

systému a profesní dráhu, tak nerovnostmi plynoucími z organizace důchodových 

systémů; 

4. podtrhuje, že strategie musí dodržovat rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy 

v souladu se zásadou subsidiarity; 

Zlepšení boje proti rozdílu ve výši důchodů prostřednictvím měření a zvyšování povědomí 

5. žádá Komisi, aby ve spolupráci s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) 

vytvořila spolehlivé ukazatele, které umožní rozlišovat jednotlivé faktory vedoucí ke 

vzniku rozdílu ve výši důchodů a zajistit kontinuitu sledování tohoto jevu a jeho vývoje; 

6. vybízí členské státy, aby prosazovaly boj proti tomuto rozdílu v rámci svých sociálních 

politik prostřednictvím zvyšování povědomí o této problematice mezi příslušnými 

subjekty přijímajícími rozhodnutí a tvorbou programů, jejichž cílem bude zvyšovat 
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informovanost žen o důsledcích tohoto jevu a poskytovat jim nástroje, které jim umožní 

vytváření strategií pro financování svého důchodu, jež budou dlouhodobé, udržitelné 

a uzpůsobené jejich konkrétním potřebám; 

Snižování nerovností týkajících se možností přispívání do systému 

7. žádá Evropskou komisi a členské státy, aby dohlížely na řádné provádění evropských 

právních předpisů bojujících proti diskriminaci na základě pohlaví s cílem zaručit 

rovnost, pokud jde o možnosti žen a mužů přispívat do důchodového systému; 

8. důrazně odsuzuje rozdíly ve mzdách žen a mužů způsobené diskriminací a opakovaně 

vyzývá k revizi směrnice 2006/54/ES s cílem zajistit větší rovnost žen a mužů v oblasti 

zaměstnání a platového ohodnocení; 

9. vyjadřuje svou podporu tomu, aby se proti horizontální a vertikální segregaci na trhu 

práce bojovalo vybízením žen k volbě povolání a profesní dráhy v inovačních odvětvích 

vykazujících růst, ve kterých v dnešní době kvůli přetrvávajícím stereotypům převažují 

muži; 

10. v souvislosti s nárůstem v přesunu odpovědnosti z důchodových systémů na systémy 

financování z osobních zdrojů připomíná, že je důležité zajistit, aby nedocházelo 

k diskriminaci v přístupu k finančním službám spadajícím do oblasti působnosti 

směrnice 2004/113/ES; 

Snižování nerovností v kariérách žen a mužů 

11. vyzývá Komisi k okamžitému provedení závazků, které formulovala jak ve svém plánu 

o novém začátku, tak ve strategickém závazku, aby bylo občanům, jež si to přejí, 

umožněno lépe kombinovat rodinný a pracovní život; 

12. vyzývá členské státy, aby posílily možnost zaměstnanců sjednávat dobrovolná ujednání 

týkající se flexibilní práce, jež by jim umožňovala lépe skloubit rodinný a pracovní 

život tak, aby nebyli nuceni upřednostňovat jeden z nich, pokud dojde k nárůstu jejich 

pracovního zatížení nebo rodinných povinností; 

13. vyzývá členské státy, aby na základě výměny osvědčených postupů zavedly 

„započitatelná období péče o závislé osoby“ s cílem kompenzovat přerušení kariéry 

kvůli neformální péči o rodinného příslušníka a zhodnocovat je při výpočtu nároku na 

důchod; 

14. připomíná, že rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem je možné dosáhnout 

pouze tehdy, pokud jsou k dispozici odpovídající zařízení péče o děti; vyzývá členské 

státy, aby co nejrychleji splnily barcelonské cíle, nejpozději do roku 2020; 

Dopady důchodových systémů na rozdíl ve výši důchodů 

15. vyzývá členské státy, aby na základě spolehlivých a srovnatelných údajů vyhodnotily 

dopady svých důchodových systémů na rozdíl ve výši důchodů a na faktory, které 

k němu vedou; 
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16. vyzývá členské státy, aby zavedly mechanismy, jež by napravovaly, zejména v případě 

nejzranitelnějších osob, nerovnosti zakoušené po celou dobu profesní dráhy, jež by se 

mohly promítnout do rozdílu ve výši důchodů; 

17. vyzývá Komisi, aby podporovala výměny osvědčených postupů s cílem identifikovat 

jak ty nápravné mechanismy, které jsou nejúčinnější, tak ty, jež jsou schopny bojovat 

proti faktorům, které k rozdílu ve výši důchodů přispívají; 

18. vyzývá Komisi, aby se důkladněji zabývala tím, jak se může na rozdílu ve výši důchodů 

potenciálně projevit posun důchodových systémů k flexibilnějším mechanismům 

příspěvků a ustavení nároků na důchod a důchodových příjmů, ať již jde o výpočet doby 

odvádění příspěvků do důchodového systému, nebo o postupný odchod z trhu práce; 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Rozdíl ve výši důchodů žen a mužů („Gender gap in pensions“ – GGP) je jednou z mnoha 

podob nerovností mezi ženami a muži. Tento rozdíl, definovaný jako rozdíl mezi průměrnou 

výší důchodu (před odečtením daní) žen ve srovnání s muži, činil v roce 2012 ve věkové 

skupině osob starších 65 let 38 %, což je nepřijatelné.  

 

Cílem je dosáhnout skutečné rovnosti mezi ženami a muži, ale zároveň předcházet chudobě 

a zranitelnosti, které více ohrožují ženy s nízkými důchody. 

 

Zpravodajka se tudíž domnívá, že za účelem boje proti rozdílu ve výši důchodů žen a mužů je 

nutné přijmout globální a všeobecnou strategii, neboť je ovlivňován mnoha faktory. Ačkoli 

není v současné době možné dopad těchto jednotlivých faktorů na konečný výsledek přímo 

kvantifikovat kvůli chybějícím přesným a spolehlivým údajům, dá se rozumně předpokládat, 

že rozdíl ve výši důchodů žen a mužů odráží mnoho nerovností, které ženy zakouší po celou 

dobu svého života a kariéry. 

 

V Evropské unii stále přetrvá rozdíl v platech žen a mužů, který v roce 2014 činil 16,3 %, a to 

především kvůli diskriminaci a segregaci a přerušením kariéry. Rozdíl ve výši důchodů žen 

a mužů je ovlivňován i společenským postavením a rodinným stavem či poměry důchodců, 

přičemž více jsou v tomto ohledu ohroženy vdovy. Rozdíl ve výši důchodů mimo jiné přímo 

souvisí s počtem dětí: jelikož ženy se na domácí péči o děti podílejí daleko více než muži, 

jsou vystaveny opakovaným přerušením kariéry a jsou často nuceny zvolit si práci na 

částečný úvazek. Např. u žen, jejichž profesní aktivita je kratší než čtrnáct let, je rozdíl ve 

výši důchodů oproti mužům dvakrát větší (64 %) než v případě žen, jejichž profesní aktivita 

je delší (32 %). Tyto aspekty společně negativně ovlivňují starobní důchod žen; je proto 

nezbytné proti těmto faktorům bojovat. 

 

Zpravodajka tudíž navrhuje provedení několika doporučení, přičemž je nutné řádně dodržovat 

rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy v souladu se zásadou subsidiarity. Obecně také 

vybízí ke spolupráci a výměně osvědčených postupů mezi členskými státy. 

 

Zlepšení boje proti rozdílu ve výši důchodů žen a mužů prostřednictvím měření a zvyšování 

povědomí 

 

Na prvním místě je důležité vytvořit statistické nástroje za účelem rozlišování jednotlivých 

faktorů vedoucích k nárůstu rozdílů ve výši důchodů. Zde je třeba vyvinout skutečné úsilí, 

abychom tomuto jevu lépe porozuměli. Tyto nástroje jednotlivým zúčastněným stranám, 

počínaje Evropskou komisí, umožní lépe pochopit danou problematiku, a zejména pak dovolí 

členským státům, aby tyto údaje zapracovaly do svých sociálních politik a zvyšovaly v této 

věci povědomí mezi příslušnými subjekty přijímajícími rozhodnutí. 

 

Snižování nerovností v oblasti možností přispívání do systému 

 

První řada opatření se musí zabývat možnostmi přispívání do systému. Vzhledem k tomu, že 

většina důchodových systémů vychází z akumulace nároků a příjmů po celou dobu profesní 

aktivity, promítají se nerovnosti v této oblasti do výše důchodu. 
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Zpravodajka v tomto ohledu připomíná, že v této oblasti již existuje řada legislativních 

nástrojů a že by bylo vhodné zajistit jejich efektivní uplatňování, a to prostřednictvím 

identifikace nedostatků ve stávajících prováděcích ustanoveních a, bude-li to nutné, zvážením 

příslušných doplňujících opatření. 

 

 

Snižování nerovností v kariérách žen a mužů 

Je rovněž zapotřebí zajistit, aby byly kariéry žen méně narušovány obtížemi plynoucími 

z toho, že jsou neúměrně zatěžovány prací v domácnosti a rodinnými povinnostmi. 

 

Zpravodajka tak v návaznosti na usnesení ze dne 13. září 2016 o vytvoření podmínek na trhu 

práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem vyzývá Komisi, aby 

dostála svým závazkům, které si předsevzala v plánu o novém začátku a ve strategickém 

závazku. 

 

Dopady důchodových systémů na rozdíl ve výši důchodů žen a mužů 

 

Zpravodajka zároveň vyzývá členské státy, aby změřily dopad organizace svého důchodového 

systému na rozdíl ve výši důchodů žen a mužů a aby zavedly mechanismy, jež by 

napravovaly, zejména v případě nejzranitelnějších osob, nerovnosti, které by v tento rozdíl 

mohly vyústit. 

 

Zpravodajka závěrem vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, jak se na rozdílu ve výši důchodů 

žen a mužů může projevit posun důchodových systémů k flexibilnějším mechanismům 

příspěvků a ustavení nároků na důchod a důchodových příjmů, ať již jde o výpočet doby 

odvádění příspěvků do důchodového systému, nebo o postupný odchod z trhu práce. 

 

 


