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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 

Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady równego wynagrodzenia za tę samą pracę i pracę o 

takiej samej wartości jest kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i emerytalne, a także 

wyeliminować ryzyko ubóstwa;  

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie mają prawo do otrzymywania godnej emerytury, i 

przypomina, że Unia uznaje przysługujące wszystkim prawo do świadczeń z 

zabezpieczenia społecznego i do ochrony socjalnej, które zapewniają ochronę osobom w 

podeszłym wieku lub potrzebującym opieki;  

3. wzywa do ustanowienia emerytury minimalnej niezależnej od wcześniejszej aktywności 

zawodowej; podkreśla znaczenie przejścia z uprawnień emerytalnych powiązanych z 

rodziną na uprawnienia indywidualne; 

4. wyraża ubolewanie, że mające miejsce w niektórych państwach członkowskich 

zamrażanie i obniżanie emerytur najbardziej uderza w osoby o niskich dochodach, w 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w większości kobiety), którzy 

przerwali karierę;  

5. zwraca się do państw członkowskich o podniesienie płacy minimalnej będącej ważnym 

narzędziem przyczyniającym się do zmniejszania różnic w emeryturach; 

6. apeluje do państw członkowskich o wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu rodzinnego i/lub cywilnego;  

7. podkreśla, że stabilność systemów emerytalnych może zostać umocniona poprzez 

uzupełnienie zabezpieczenia społecznego wkładem z podatków;  

8. zwraca się do państw członkowskich o usunięcie przeszkód, takich jak podnoszenie 

minimalnej liczby lat składkowych potrzebnych do kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby zapewnić osobom (w większości kobietom), 

które przerwały kariery, dostęp do odpowiednich emerytur; 

9. apeluje do Komisji o przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu zaleceń skierowanych do 

państw członkowskich w sprawie emerytur na osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

10. pilnie wzywa państwa członkowskie do wycofania wszelkich reform systemów 

emerytalnych, które mogą pogłębić nierówności w świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na płeć). 

 

 


