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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 ciele lisabonskej stratégie v oblasti zamestnanosti žien a starších osôb, ako aj 
barcelonské ciele v oblasti služieb starostlivosti o deti majú kľúčový význam pre 
životaschopnosť dôchodkových systémov,

B. keďže všeobecne je priebeh zamestnania žien obvykle menej homogénny a vyznačuje sa 
pomalým rastom platu, zatiaľ čo muži majú obvykle súvislý priebeh zamestnania s 
nepretržitým rastom platu, čo spôsobuje rozdiely medzi odvodmi do dôchodkového 
systému a predstavuje zvýšené riziko chudoby žien,

1. domnieva sa, že rovnosť mužov a žien musí byť jedným z cieľov reforiem systémov 
sociálneho zabezpečenia, nakoľko súvisí s pretrvávajúcimi nerovnosťami na trhu práce, 
pokiaľ ide o mzdy a perspektívy kariérneho rastu, ako aj v súvislosti s nerovným 
rozdelením povinností v rámci rodiny a domácnosti;

2. v tejto súvislosti trvá na potrebe aktívnych politík zamestnanosti zameraných na ženy a 
staršie osoby, aby sa na základe odvodov do dôchodkového systému zabezpečilo právo na 
dôstojný dôchodok;

3. pripomína, že podľa článku 141 Zmluvy o ES možno prijať konkrétne kroky na podporu 
rovnosti platových podmienok a že podľa judikatúry Spoločenstva sú sociálne odvody 
súčasťou mzdy;

4. žiada Komisiu, aby prehĺbila výskum a činnosti týkajúce sa vplyvu individualizácie 
sociálnych práv na rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi;

5. vyzýva vlády, sociálnych partnerov a predstaviteľky ženských organizácií, aby venovali 
nepretržitú pozornosť možnému alebo skutočnému dosahu reforiem dôchodkových 
systémov na rovnosť mužov a žien a aby zabezpečili stanovenie nápravných opatrení na 
zaručenie tejto rovnosti;

6. domnieva sa, že na ochranu a podporu rovnosti mužov a žien v rámci reforiem 
dôchodkových systémov, ak sa zároveň zohľadnia rozdiely systémov v jednotlivých 
členských štátoch, by mohli slúžiť tieto nápravné opatrenia:

– uznanie období venovaných zosúladeniu profesionálneho a rodinného života, akými sú 
materská dovolenka, rodičovská dovolenka, obdobie venované starostlivosti o závislú 
osobu alebo povinnosti v súvislosti so vzdelávaním, napríklad formou predĺženia 
obdobia povinného poistenia, aby bolo možné doplniť povinnú dobu odvodov a zaručiť 
tak nárok na dôchodok;

– rozdelenie dôchodkových práv („pension splitting”) v prípade rozvodu1;

                                               
1 Uznesenie z 21. januára 1994 o rozdelení dôchodkových práv pre rozvedené ženy alebo ženy odlúčené od 



Error! Reference source not found. 4/4 Error! Reference source not found.

SK

– zachovanie alebo vytvorenie odvodených práv pre pozostalého manžela formou 
vdovského dôchodku, najmä pre manželov, ktorí obmedzili alebo zastavili svoju 
profesionálnu činnosť na účely prevzatia povinností v rámci rodiny alebo domácnosti;

– možnosti udelenia minimálneho dôchodku napriek prerušeniu odvodov alebo na 
základe nízkej mzdy;

– stanovenie výšky dôchodkov na základe cenových a mzdových indexov s cieľom 
zabezpečiť zachovanie kúpnej sily;

– zavedenie systémov, ktoré umožňujú postupný odchod do dôchodku na báze 
dobrovoľnosti a zároveň pokračovanie v práci na čiastočný úväzok pred a po dosiahnutí 
dôchodkového veku;

7. pripomína svoje uznesenie z 21. februára 1997 o situácii manželských partnerov 
pomáhajúcich samostatne zárobkovo činným osobám1, v ktorom sa okrem iného 
požadovalo zabezpečenie povinného dôchodkového poistenia pomáhajúceho manželského 
partnera.

                                                                                                                                                  
svojho manželského partnera v členských štátoch Spoločenstva (Ú. v. ES C 44, 14.2.1994, s. 218).
1 Ú. v. EÚ C 85, 17.3.1997, s. 186.
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