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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o potrebe stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na 

predchádzanie tomuto javu 

(2016/2061(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, 

– so zreteľom na články 8, 151, 153 a 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej ustanovenia 

o sociálnych právach a o rovnosti medzi mužmi a ženami, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020: stratégia 

na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ (COM(2010)2020), 

– so zreteľom na smernicu Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní 

zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym 

zabezpečením, 

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 

všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,  

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 

rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich 

poskytovaniu, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 

o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 

vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie), 

– so zreteľom na plán Komisie z augusta 2015 s názvom Nový začiatok s cieľom riešiť 

problém vyváženia pracovného a súkromného života, ktorému čelia pracujúce rodiny, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom 

Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (Strategický záväzok pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2019) (SWD(2015)0278), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o situácii žien v preddôchodkovom 

veku1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o situácii osamelých matiek2, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 9. 
2 Ú. v. EÚ C 131 E, 8.5.2013, s. 60. 
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 

o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 

rovnakej hodnoty1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o vplyve hospodárskej krízy na rodovú 

rovnosť a práva žien2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2015 o pokroku dosiahnutom v oblasti 

rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 20133, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2015 o uplatňovaní smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a 

rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu 

práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom5, 

 so zreteľom na závery Rady z 19. júna 2015 o rovnosti príležitostí pre ženy a mužov: 

vyrovnávanie rodového rozdielu v starobných dôchodkoch, 

 so zreteľom na vyhlásenie predsedníckeho tria EÚ zloženého z Holandska, Slovenska a 

Malty, zo 7. decembra 2015 o rodovej rovnosti, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a na stanovisko Výboru 

pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0000/2016), 

A. keďže v roku 2012 v EÚ-28 rozdiel vo výške dôchodkov mužov a žien (tzv. Gender gap 

in pensions, ktorý môžeme vymedziť ako rozdiel medzi priemernou výškou dôchodkov 

(pred zdanením), ktorú dostávajú ženy v porovnaní s mužmi), predstavoval 38 % pre 

vekovú skupinu 65 a viac rokov; 

B. keďže ženy sú, pokiaľ ide o výšku dôchodkov, menej zabezpečené ako muži a sú 

zároveň nadmerne zastúpené v kategórii najchudobnejších dôchodcov a nedostatočne 

zastúpené v kategórii najbohatších dôchodcov;  

C. keďže v krajinách EÚ-28 závisí jedna osoba zo štyroch od svojho dôchodku ako 

hlavného zdroja príjmov a keďže výrazný nárast počtu osôb v dôchodkovom veku v 

dôsledku predlžovania strednej dĺžky života a všeobecného starnutia obyvateľstva 

povedie k tomu, že sa do roku 2060 počet ľudí v tejto kategórii zdvojnásobí; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 75. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0073. 
3 Prijaté texty, P8_TA(2015)0050. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2015)0351. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0338. 
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D. keďže cieľom dôchodkových politík je zaručiť prostredníctvom dôchodkového systému 

každému európskemu občanovi dôstojné odmeňovanie, ktoré mu umožní predísť riziku 

sociálneho vylúčenia; 

E.  keďže rozdiel vo výške dôchodkov predstavuje pre ženy ďalšie riziko, pokiaľ ide o ich 

zraniteľnosť a ekonomickú závislosť; 

F.  keďže ženy mávajú z dôvodu dlhšej strednej dĺžky života počas celého trvania 

dôchodku v priemere vyššie kapitálové potreby ako muži; 

G. keďže nedostatok porovnateľných, úplných, spoľahlivých a pravidelne aktualizovaných 

údajov, ktoré by umožňovali vyhodnotiť veľkosť rozdielov medzi dôchodkami a váhu 

jednotlivých faktorov, ktoré k nim prispievajú, vedie k neistote, pokiaľ ide o to, ktoré 

prostriedky na boj proti týmto rozdielom by boli najúčinnejšie; 

H. keďže v porovnaní s priemerom kategórie osôb starších ako 65 rokov je tento rozdiel 

najvyšší vo vekovej kategórii 65 – 74 rokov (vyšší ako 40 %), a to predovšetkým z 

dôvodu prevodu práv, napr. práv súvisiacich s ovdovením, ktoré existujú v niektorých 

členských štátoch; 

I. keďže sa za priemerným rozdielom vo výške dôchodkov v Európskej únii v roku 2012 

skrývajú veľké rozdiely medzi členskými štátmi; 

J. keďže tento rozdiel spôsobený mnohými faktormi dokazuje nerovnováhu medzi 

situáciou žien a mužov, pokiaľ ide o ich profesijnú dráhu a rodinný život, ich schopnosť 

prispievať do dôchodkového systému, ich pozíciu v rodinnej štruktúre a metódy 

výpočtu výšky dôchodkov, ako sú určené v rámci dôchodkového systému; 

K. keďže výpovedná hodnota rozdielu v dôchodkoch ako súhrnu nerovnováh a nerovností 

medzi mužmi a ženami po celý ich život môže byť skreslená existenciou nápravných 

mechanizmov; 

L. keďže tento rozdiel v určitom momente odráža situáciu v spoločnosti a trh práce počas 

obdobia trvajúceho viacero desaťročí; keďže táto situácia niekedy prechádza výrazným 

vývojom, ktorý sa odráža na potrebách jednotlivých generácií žien v dôchodku; 

M. keďže rozdiel vo výške dôchodku vykazuje rôzne charakteristiky podľa sociálneho, 

manželského a/alebo rodinného postavenia príslušných dôchodkýň; keďže v tejto 

súvislosti jednotný prístup nemusí povinne viesť s lepším výsledkom;  

N. keďže existuje jasná súvislosť medzi rozdielom vo výške dôchodku a počtom detí 

vychovávaných počas života; keďže z tohto hľadiska môžu byť nerovnosti, ktorým sú 

vystavené slobodné matky, znásobené v čase ich odchodu do dôchodku; 

O. keďže tzv. klasické spôsoby organizácie práce neumožňujú pracujúcemu páru, ktorý si 

želá vykonávať pracovnú činnosť na plný úväzok, harmonicky skĺbiť rodinný a 

pracovný život; 
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P. keďže napriek úsiliu vynaloženému na nápravu tejto situácie je miera začlenenia žien do 

trhu práce stále nižšia ako ciele stratégie Európa 2020 a nižšia ako miera začlenenia 

mužov; 

Q. keďže u žien dochádza častejšie ako u mužov k opakovanému prerušeniu kariéry a k 

práci na čiastočný pracovný úväzok, pretože sa na ne kladie nadmerná zodpovednosť za 

opatrovateľskú prácu v rodine; 

R. keďže dĺžka pracovnej kariéry má priamy vplyv na rozdiel vo výške dôchodkov, keďže 

ženy majú priemernú kariéru kratšiu o viac ako desať rokov v porovnaní s mužmi a 

keďže ženy, ktorých kariéra je kratšia ako 14 rokov, trpia v dôsledku rozdielu vo výške 

dôchodku, ktorý je dvakrát vyšší (64 %) ako u žien s dlhšou pracovnou kariérou (32 %); 

S. keďže rozdiely medzi platmi mužov a žien v Únii stále pretrvávajú a v roku 2014 

dosiahli 16,3 %, a to najmä v dôsledku takých javov, ako je diskriminácia a segregácia, 

ktoré spôsobujú nadmerné zastúpenie žien v sektoroch, kde je úroveň odmeňovania 

nižšia ako v tých, v ktorých prevládajú hlavne muži; 

T. keďže posilnenie prepojenia medzi prispievaním do dôchodkového systému a 

odmeňovaním spolu so zvýšením podielu druhého a tretieho piliera v organizácii 

dôchodkových systémov vedie k tomu, že sa riziko, že sa v rozdiele dôchodkov odrazia 

rodovo špecifické faktory, presúva smerom k súkromným subjektom;  

U. keďže organizácia dôchodkových systémov patrí do výlučnej právomoci členských 

štátov; keďže Únia má však právomoc v oblasti podpory opatrení členských štátov; 

Všeobecné poznámky 

1. žiada Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracovala stratégiu na 

odstránenie rozdielov vo výške dôchodkov mužov a žien v Európskej únii (ďalej len 

„stratégia“); 

2. domnieva sa, že stratégia sa nesmie uspokojiť s nápravou vplyvov rozdielu v 

dôchodkoch, najmä v prípade najzraniteľnejších osôb, ale musí sa takisto zamerať na 

jeho hlboké príčiny; 

3. trvá na tom, že prístup potrebný na riadne uplatňovanie stratégie musí mať 

mnohotvárny charakter, ktorý musí byť zameraný na nerovnosti mužov a žien v oblasti 

schopnosti prispievania do dôchodkového systému a profesionálnej dráhy, ako aj na 

nerovnosti vyplývajúce z organizácie dôchodkových systémov; 

4. zdôrazňuje, že stratégia musí rešpektovať rozdelenie právomocí medzi Úniou a jej 

členskými štátmi v rámci uplatňovania zásady subsidiarity; 

Meraním a zvyšovaním informovanosti lepšie bojovať proti rozdielu v dôchodkoch 

5. žiada Komisiu, aby v partnerstve s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) 

vypracovala spoľahlivé ukazovatele, ktoré umožnia špecifikovať rôzne faktory, ktoré 

vedú k zvyšovaniu rozdielu v dôchodkoch, a aby zabezpečila priebežné monitorovanie 

tohto javu a jeho vývoja; 
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6. nabáda členské štáty, aby podporovali boj proti tomuto rozdielu v rámci svojich 

sociálnych politík, a to zvyšovaním informovanosti príslušných rozhodovacích 

subjektov v tejto oblasti, vypracúvaním programov zameraných na zvýšenie 

informovanosti žien o dôsledkoch javu a poskytnutím nástrojov umožňujúcich ženám 

uplatňovať trvalé a udržateľné stratégie financovania ich dôchodku, ktoré sú 

prispôsobené ich osobitným potrebám; 

Znížiť nerovnosti v oblasti schopnosti prispievania 

7. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby dohliadali na riadne uplatňovanie 

európskych právnych predpisov v oblasti boja proti diskriminácii medzi mužmi a 

ženami, ktoré môžu zabezpečiť rovnosť schopnosti prispievania do dôchodkového 

systému medzi mužmi a ženami; 

8. dôrazne odsudzuje rozdiely v platoch mužov a žien spojené s diskrimináciou a opätovne 

vyzýva, aby sa zrevidovala smernica 2006/54/ES, a to s cieľom zabezpečiť väčšiu 

rovnosť v zaobchádzaní medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti a odmeňovania; 

9. podporuje boj proti horizontálnej a vertikálnej segregácii na trhu práce nabádaním žien, 

aby sa zamerali na povolania a kariéry v sektoroch s potenciálom do budúcnosti v 

oblasti inovácií a rastu, v ktorých v súčasnosti prevládajú najmä muži, a to v dôsledku 

pretrvávajúcich stereotypov; 

10. pripomína, že v súvislosti so zvyšujúcim sa prenosom zodpovednosti dôchodkových 

systémov do režimov osobného financovania je dôležité zabezpečiť nediskrimináciu v 

oblasti prístupu s finančným službám patriacim do rozsahu smernice 2004/113/ES; 

Znížiť nerovnosti v profesionálnych dráhach medzi mužmi a ženami 

11. vyzýva Komisiu, aby urýchlene splnila záväzky, ktoré formulovala v pláne, ako aj v 

strategickom záväzku, aby občania, ktorí si to želajú, mohli lepšie zosúladiť rodinný a 

pracovný život; 

12. vyzýva členské štáty, aby pre zamestnancov zvýšili možnosť rokovať o dobrovoľných 

podmienkach flexibilnej práce, ktoré by im umožnili lepšie zosúladiť rodinný a 

pracovný život, aby neboli prinútení uprednostniť jeden v porovnaní s druhým v 

dôsledku nárastu práce a zodpovednosti v rodine; 

13. vyzýva členské štáty, aby na základe výmeny osvedčených postupov zaviedli tzv. 

započítateľné obdobia starostlivosti o inú osobu s cieľom kompenzovať prerušenia 

pracovnej kariéry v dôsledku neformálnej starostlivosti o člena rodiny a aby ich 

valorizovali pri výpočte dôchodkových práv; 

14. pripomína, že rovnováha medzi rodinným a pracovným životom sa dá dosiahnuť iba 

vtedy. keď sú k dispozícii adekvátne zariadenia starostlivosti o deti; vyzýva členské 

štáty, aby urýchlene splnili barcelonské ciele, a to najneskôr do roku 2020; 

Vplyvy dôchodkových systémov na rozdiel v dôchodkoch 
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15. vyzýva členské štáty, aby na základe spoľahlivých a porovnateľných údajov vyhodnotili 

vplyvy svojich dôchodkových systémov na rozdiel v dôchodkoch a faktory, ktoré ho 

spôsobujú; 

16. vyzýva členské štáty, aby zaviedli mechanizmy na korekciu nerovností počas celého 

trvania pracovného života, ktoré by mohli viesť k rozdielu v dôchodkoch, najmä v 

prospech najzraniteľnejších osôb; 

17. vyzýva Komisiu, aby nabádala k výmene osvedčených postupov s cieľom súčasne 

stanoviť najúčinnejšie nápravné mechanizmy a tie, ktoré sú schopné bojovať proti 

faktorom vyvolávajúcim rozdiel v dôchodkoch, 

18. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala potenciálny vplyv, ktorý by mal vývoj 

dôchodkových systémov smerom ku flexibilnejším mechanizmom prispievania a 

stanovenia dôchodkových práv a príjmov na rozdiel v dôchodkoch, či už ide o výpočet 

dĺžky prispievania do dôchodkového systému alebo postupný odchod z trhu práce; 

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Rozdiely vo výške dôchodkov medzi mužmi a ženami (tzv. Gender gap in pensions (GGP)) 

sú jednou z mnohorakých podôb, ktoré majú nerovnosti medzi mužmi a ženami. Tieto 

rozdiely vymedzené ako rozdiel medzi priemernou výškou dôchodkov (pred zdanením), ktoré 

dostávajú ženy v porovnaní s mužmi, v roku 2012 predstavoval 38 % pre vekovú skupinu 65 

a viac rokov, čo je neprijateľné.  

 

Úlohou je dosiahnuť skutočnú rovnosť mužov a žien, ale zároveň predchádzať chudobe a 

zraniteľnosti, pričom takáto situácia sa viac týka žien s nízkymi príjmami. 

 

Spravodajkyňa sa v tejto súvislosti domnieva, že na boj proti GGP je potrebné prijať globálnu 

a všeobecnú stratégiu, pretože na GGP vplývajú mnohé faktory. V súčasnosti sa vplyv týchto 

faktorov na konečný výsledok nedá priamo vyčísliť, pretože chýbajú presné a spoľahlivé 

údaje, môžeme sa však odôvodnene domnievať, že GGP je odrazom mnohých nerovností, s 

ktorými sa ženy stretávajú počas celého života a profesionálnej dráhy. 

 

V EÚ pretrvávajú rozdiely v platoch mužov a žien a v roku 2014 dosiahli 16,3 %, najmä v 

dôsledku diskriminácie, segregácie a prerušení v profesionálnej dráhe. Sociálna, manželská 

a/alebo rodinná situácia dôchodkýň prispieva tiež ku GGP, pretože vdovy sú z tohto hľadiska 

v zraniteľnejšej pozícii. Okrem toho GGP je jednoznačne viazaný na počet detí: keďže ženy 

zohrávajú prevládajúcu úlohu pri výchove detí v rodine, dochádza v ich prípade k 

opakovanému prerušovaniu kariéry a často sú nútené zvoliť si prácu na polovičný úväzok. 

Napr. ženy, ktorých pracovná kariéra je kratšia ako 14 rokov, sú obeťou dvojnásobne 

väčšieho GGP (64 %) než ženy s dlhšou kariérou (32 %). Súhrn týchto prvkov negatívne 

ovplyvňuje dôchodky žien. Preto je teda potrebné bojovať proti týmto faktorom. 

 

Spravodajkyňa tak navrhuje uplatniť rôzne odporúčania, pričom treba rešpektovať rozdelenie 

právomocí medzi Úniou a jej členskými štátmi v rámci uplatňovania zásady subsidiarity; Vo 

všeobecnosti nabáda k spolupráci a výmene osvedčených postupov medzi členskými štátmi. 

 

Meraním a zvyšovaním informovanosti lepšie bojovať proti GGP 

 

V prvom rade sa zdá byť kľúčové vypracovať štatistické nástroje zamerané na vymedzenie 

rôznych faktorov, ktoré vedu k zvýšeniu GGP. Treba vyvinúť skutočné úsilie na pochopenie 

tohto javu. Tieto nástroje umožnia rôznym subjektom počnúc Európskou komisiou lepšie 

pochopiť problematiku a najmä členským štátom umožnia začleniť tieto údaje do ich 

sociálnych politík a zvýšiť informovanosť subjektov prijímajúcich rozhodnutia v tejto oblasti. 

 

Znížiť nerovnosti v oblasti schopnosti prispievať 

 

Prvá časť opatrení sa musí zamerať na schopnosti prispievať do dôchodkového systému. 

Keďže väčšina dôchodkových systémov je založená na akumulácii práv a príjmov získaných 

počas celej kariéry, nerovnosti v tejto oblasti sa môžu odrážať vo výške dôchodku. 

 

Z tohto hľadiska spravodajkyňa pripomína, že mnohé legislatívne nástroje už existujú a bolo 

by vhodné, aby sa zabezpečilo ich účinné uplatňovanie, pričom treba identifikovať nedostatky 
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platných vykonávacích ustanovení a prípadne zamýšľať sa nad vývojom právnych predpisov 

v týchto oblastiach.  

 

 

Znížiť nerovnosti v profesionálnych dráhach mužov a žien 

Je takisto potrebné zabezpečiť, aby profesionálna dráha žien čelila menšiemu počtu prekážok 

vzhľadom na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú v dôsledku nadmerného podielu na práci a 

povinnostiach v rodine. 

 

V súlade s uznesením prijatým 13. septembra 2016 o vytvorení podmienok na trhu práce 

priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom spravodajkyňa vyzýva 

Komisiu, aby splnila svoje záväzky v súlade s plánom a strategickým záväzkom. 

 

Vplyvy dôchodkových systémov na GGP 

 

Spravodajkyňa si želá takisto vyzvať členské štáty, aby merali dôsledky organizácie svojich 

dôchodkových systémov na GGP a aby uplatňovali mechanizmy na korekciu nerovností, 

ktoré by mohli viesť ku GGP, najmä v prospech najzraniteľnejších osôb. 

 

Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby preskúmala potenciálny vplyv, ktorý by mal vývoj 

dôchodkových systémov smerom ku flexibilnejším mechanizmom prispievania a stanovenia 

dôchodkových práv a príjmov, na GGP, či už ide o výpočet dĺžky prispievania do 

dôchodkového systému alebo postupný odchod z trhu práce; 

 


