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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 cíle Lisabonské strategie v oblasti zaměstnávání žen a starších osob 
a barcelonské cíle v oblasti služeb opatrování dětí jsou podstatné pro udržitelnost 
penzijních systémů,

B. vzhledem k tomu, že ženy mají obecně méně homogenní průběh zaměstnání s pomalým 
nárůstem platu, zatímco u mužů je průběh zaměstnání spíše nepřetržitý a s výraznějším 
nárůstem platu, což vede k rozdílu v příspěvcích do důchodového systému a ke 
zvýšenému riziku chudoby u žen,

1. domnívá se, že rovnost mužů a žen musí patřit mezi cíle reforem systémů sociálního 
zabezpečení, neboť je stále součástí nerovností přetrvávajících na trhu práce, pokud jde 
o mzdy a kariérní perspektivy a nerovné rozdělení povinností v rodině a domácnosti;

2. v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost aktivních politik zaměstnanosti pro ženy a starší 
osoby, aby byla na základě příspěvků do penzijních systémů zajištěna práva na důstojný 
důchod;

3. připomíná, že podle článku 141 Smlouvy o ES mohou být přijaty pozitivní postupy na 
podporu rovnosti mezd a že právní předpisy Společenství považují sociální příspěvky za 
součást mzdy;

4. žádá Komisi, aby prohloubila své průzkumy a činnosti týkající se dopadu individualizace 
sociálních práv na rovné zacházení mezi ženami a muži;

5. vyzývá vlády, sociální partnery a zástupce ženských organizací, aby věnovali zvláštní 
pozornost možnému nebo skutečnému vlivu reforem penzijních systémů na rovnost mužů 
a žen a aby dbali na stanovení opravných částek pro zajištění této rovnosti;

6. domnívá se, že následné opravné částky mohou znamenat prvky pro zachování nebo 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami v rámci reforem penzijních systémů a zároveň 
brát v úvahu systémové rozdíly mezi členskými státy:

– uznávání období věnovaná sladění pracovního a rodinného života, jako je mateřská 
dovolená, rodičovská dovolená, období věnované příbuzným vyžadujícím péči, 
povinnosti související s výchovou, například v podobě zhodnocení doby povinného 
pojištění s cílem dosáhnout období účasti v systému vyžadované pro nárok na důchod;

– rozdělení nároku na důchod („pension splitting“) v případě rozvodu1;

– zachování nebo zavedení odvozených nároků pro pozůstalého partnera v podobě 
vdovského důchodu, zejména u partnerů, kteří omezili nebo ukončili svou pracovní 

                                               
1 Usnesení ze dne 21. ledna 1994 o rozdělení nároku na důchod pro rozvedené ženy nebo ženy žijící odděleně od 
partnera v členských státech Společenství (Uř. věst. C 44, 14.2.1994, s.218).
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činnost, aby zajistili své povinnosti v rodině a domácnosti;

– možnosti přidělení minimálního důchodu i v případě přerušení účasti v systému nebo 
založeného na nízké mzdě;

– valorizace důchodů podle indexů cen a mezd s cílem zajistit zachování kupní síly;

– zavedení systémů, které umožní postupný odchod do důchodu na dobrovolném základě 
a zároveň pokračování práce na částečný úvazek před a po dosažení věkové hranice pro 
odchod do důchodu;

7. připomíná své usnesení ze dne 21. února 1997 o postavení partnerů, kteří vypomáhají 
osobám samostatně výdělečně činným1, což mimo jiné vyžaduje zaručit povinnou účast 
v systému penzijního pojištění pro partnera, který vypomáhá.

                                               
1 Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 186.
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