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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης του 2001 
για την μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Laeken του 2001 σχετικά 
με τους κοινούς στόχους για τις συντάξεις, όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη να καταστούν 
οι συντάξεις επαρκείς, βιώσιμες και προσαρμόσιμες,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά
συστήματα,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογισμοί των συντάξεων βασίζονται στους ασφαλισμένους 
μισθούς και στα χρόνια εργασίας, και ότι για τις γυναίκες υπάρχει ένα σημαντικό 
μειονέκτημα στο ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν λόγω των διακοπών της 
επαγγελματικής δραστηριότητας και των συχνά ακούσιων περιόδων μερικής 
απασχόλησης αφενός και των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αφετέρου, παρακωλύοντας την απόκτηση των απαραίτητων δικαιωμάτων και 
αποταμιεύσεων για την οικονομική εξασφάλιση κατά το γήρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό έχει επιπτώσεις στις αποδοχές ολόκληρης της ζωής τους, στην προστασία 
κοινωνικής ασφάλισης και στις συντάξεις τους, πράγμα που συνεπάγεται υψηλότερα 
ποσοστά κινδύνου φτώχειας, ιδίως όταν συνταξιοδοτούνται,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για τις συντάξεις και ότι η 
αρμοδιότητά τους στον τομέα αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που αφιερώνουν το χρόνο και τις ικανότητές τους για 
την ανατροφή των παιδιών ή τη φροντίδα των ηλικιωμένων πρέπει να τυγχάνουν 
κοινωνικής αναγνώρισης και ότι ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με την 
παροχή στα άτομα αυτά δικών τους δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις συντάξεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί αξία, στόχο και 
θεμελιώδες δικαίωμα στην Ένωση και ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν την 
υποχρέωση να ενσωματώνουν το στοιχείο της ισότητας των φύλων στις δράσεις τους,

E. εκτιμώντας ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν άμεσες και έμμεσες διακρίσεις σε διάφορους 
τομείς που αφορούν τις συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόβλεψη των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων στις 
συντάξεις έχει συνήθως ως βάση έναν άνδρα εργαζόμενο με πλήρες ωράριο, αδιάκοπη 
σταδιοδρομία και μέσο εισόδημα και ότι οι αναλογιστικοί πίνακες ζωής βάσει του φύλου 
επηρεάζουν αρνητικά τον υπολογισμό των συντάξεων των γυναικών και προβλέπουν 
χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για τις γυναίκες,
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διακόπτουν συχνότερα την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία για να ασχοληθούν με τα παιδιά, τα εξαρτώμενα, ασθενή ή ηλικιωμένα 
μέλη της οικογένειας, και τείνουν να διακόπτουν την επαγγελματική τους απασχόληση ή 
να εργάζονται κατά μερική απασχόληση συχνότερα από ό,τι οι άνδρες προκειμένου να 
αφοσιωθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική εξαθλίωση απειλεί τους συνταξιούχους και ότι οι 
ηλικιωμένες γυναίκες αποτελούν την πιο εκτεθειμένη στον κίνδυνο της εξαθλίωσης 
ομάδα· ότι, το 2007, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες 
(17%) από ό,τι για τους άνδρες (15 %) και ότι αυτή η διαφορά ήταν ιδιαίτερα υψηλή για 
τους ηλικιωμένους (22% για τις γυναίκες σε σύγκριση με 17% για τους άνδρες) και τους 
μόνους γονείς (34 %),

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που παρέχουν κατ’ οίκον φροντίδα εξακολουθούν να 
υφίστανται διακρίσεις δεδομένου ότι τα εργάσιμα χρόνια τους δεν υπολογίζονται στη 
σύνταξη και σε άλλα δικαιώματα,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε μια ιδιαιτέρως 
επισφαλή θέση όταν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα απορρέει από την οικογενειακή 
τους κατάσταση (παροχές συζύγου ή επιζώντος) και όταν, λόγω διακοπής της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δεν έχουν θεμελιώσει επαρκή συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα στις συντάξεις ανδρών και γυναικών, κυρίως σε ό,τι 
αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης, ορίστηκε ως στόχος, και ότι υπάρχει διαφορά στο 
ύψος της σύνταξης ανδρών και γυναικών που αποτελεί τη συνέχεια και τη συνέπεια της 
εμμένουσας μισθολογικής διαφοράς, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 18% κατά μέσον όρο 
στην ΕΕ και έως 30,3% σε ορισμένα κράτη μέλη, και οδηγεί σε ανισότητες στην αγορά 
εργασίας και στον κίνδυνο της φτώχειας σε μεγαλύτερη ηλικία, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών συστημάτων έχουν παρατείνει τη 
νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, ή προτίθενται να το πράξουν, βασιζόμενα, μεταξύ 
άλλων, στο προσδόκιμο ζωής,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους στην 
αγορά εργασίας και συχνά είναι οι πρώτοι που απολύονται, χάνοντας, κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν για την απόκτηση μίας ικανοποιητικής σύνταξης,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη προτείνουν τα συστήματα 
συνταξιοδότησης να βασίζονται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου 
να διασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το εκτεταμένο φάσμα μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα συστήματα αυτά, όπως το χάσμα στις 
σταδιοδρομίες λόγω φύλου, οι μη αμειβόμενες διακοπές της επαγγελματικής 
δραστηριότητας ή ο επαγγελματικός διαχωρισμός που έχει ως αποτέλεσμα να έχουν οι 
γυναίκες μικρότερη πρόσβαση σε επαγγελματικά συστήματα συνταξιοδότησης υψηλής 
ποιότητας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν συχνά εργασίες με χαμηλές αποδοχές, με 
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αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να αποταμιεύσουν χρήματα για τα συνταξιοδοτικά 
καθεστώτα,

1. εκτιμά ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να βασίζονται σε επαρκή, βιώσιμα και
δίκαια κριτήρια· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα συνταξιοδοτικά τους 
συστήματα λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των γυναικών και των ανδρών που 
διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους λόγω υποχρεώσεων παροχής φροντίδων ώστε να 
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και να λαμβάνουν υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες 
οι γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση, ή ευρίσκονται σε άδεια μητρότητας, και 
να αποφύγουν τη δημιουργία νέων παγίδων εξάρτησης·

2. πιστεύει ότι κάθε πρόταση σχετικά με επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να αποσκοπεί στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· πρέπει να απαγορεύονται οι άμεσες 
διακρίσεις στα ιδιωτικά και κρατικά συνταξιοδοτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης 
της πρακτικής του να καθορίζεται το ύψος των καταβολών και των εισφορών από το 
προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή τα ιδιωτικά, κρατικά και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα που βασίζονται σε καθορισμένες εισφορές πρέπει να εφαρμόζουν ενιαία και 
για τα δύο φύλα αναλογιστικά κριτήρια·

3. θεωρεί ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες οι γυναίκες ή οι άνδρες ασχολούνται με την 
φροντίδα των παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη ως πραγματικές ασφαλιστικές περίοδοι οι οποίες παρέχουν δικαίωμα 
συνταξιοδότησης και υπολογίζονται σε αυτό· 

4. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τους διαρθρωτικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στη δημιουργία άνισων συνθηκών στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα, και 
στους οποίους συγκαταλέγονται η παροχή φροντίδας, η συμφιλίωση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής, οι ανισότητες στην αγορά εργασίας, οι διαφορές αμοιβής μεταξύ 
ανδρών και γυναικών καθώς και οι άμεσες διακρίσεις στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα που 
ορίζονται από τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα·

5. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στον υπολογισμό της σύνταξης το χρόνο που έχει 
επενδυθεί για τη φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ή του 
βαθμού εξάρτησης·

6. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν εξατομικευμένα και κατάλληλα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που διέκοψαν 
αιτιολογημένα την σταδιοδρομία τους – κυρίως τις γυναίκες – εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή 
ζωή για όλους τους ηλικιωμένους·

7. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τις 
συντάξεις, με το συνυπολογισμό, για παράδειγμα, του χρόνου που αφιερώνεται για τη 
φροντίδα των παιδιών ή για άλλα οικογενειακά καθήκοντα στα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι τα καθήκοντα αυτά εξακολουθούν 
ακόμη και σήμερα να επιτελούνται κυρίως από γυναίκες, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των συντάξεών τους·

8. τονίζει ότι το προσωπικό εισόδημα και η πληρωμένη απασχόληση της γυναίκας 
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παραμένουν βασικά στοιχεία για την οικονομική της αυτονομία και για μια μεγαλύτερη 
ισότητα γυναικών και ανδρών στην κοινωνία συνολικά· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εξατομικεύσουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν με σαφήνεια ένα καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος 
και να αναθεωρήσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα όσον αφορά τον κοινωνικό 
ρόλο των δύο φύλων, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών 
χωρίς ωστόσο αυτό να δικαιολογεί διακριτική μεταχείριση βάσει του φύλου, και τις 
μεγάλες διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες αντανακλώνται 
στο ύψος των συντάξεων, υποχρεώνοντας συχνά τις γυναίκες να ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας, και να εξαλείψουν τις διαφορές στις συντάξεις λόγω φύλου·

10. καλεί την Επιτροπή, λόγω του γεγονότος ότι οι διαφορές στις συντάξεις μεταξύ γυναικών 
και ανδρών οφείλονται στη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, να λάβει 
αποφασιστικά μέτρα για την γεφύρωση αυτής της διαφοράς·

11. καλεί τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους για να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην 
απασχόληση των γυναικών στην αγορά εργασίας λόγω μέτρων για την στήριξη, την 
αξιολόγηση ή την αναβάθμιση της εργασίας κατ' οίκον· ζητεί συνεπώς να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις στην κοινωνία και στην απασχόληση των γυναικών των μέτρων για την 
αναγνώριση της εργασίας κατ’ οίκον, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

12. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση που 
ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας και η οποία 
καταπολεμά τις ανισότητες στην απασχόληση που επηρεάζουν αρνητικά το ύψος των 
συνταξιοδοτικών εισφορών και δικαιωμάτων λόγω φύλου·

13. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για την κατάργηση του άρθρου 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/113/ΕΚ με το οποίο καθίστανται δυνατές διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών όσον αφορά συνταξιοδοτικά προϊόντα·

14. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τις κατώτατες 
συντάξεις, σύμφωνα με την οποία κάθε πρόσωπο, από μια ορισμένη ηλικία, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των χρόνων εργασίας της/του, δικαιούται μια κατώτατη σύνταξη·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τους φορείς παροχής 
επαγγελματικών και άλλων επικουρικών συντάξεων να χρησιμοποιούν ουδέτερους από 
πλευράς φύλου πίνακες θνησιμότητας για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων προκειμένου οι γυναίκες να μην έχουν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης 
από τους άνδρες λόγω του υψηλότερου προσδόκιμου επιβίωσής τους·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να πραγματοποιήσουν εμπεριστατωμένη 
εκτίμηση επιπτώσεων όλων των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, 
ιδίως στα συστήματα συνταξιοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την 
απασχόληση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών, όπως περικοπές σε 
εγκαταστάσεις για ημερήσια φροντίδα και για ηλικιωμένους, συνταξιοδοτικές πολιτικές, 
κλπ.·
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17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα επαγγελματικά και 
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα δεν δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 
και ότι δεν ενισχύουν τις υπάρχουσες δομές που ήδη θέτουν τη γυναίκα σε μειονεκτική 
θέση σε ό,τι αφορά τις παροχές και τις εισφορές· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
πιθανές συνέπειες λόγω διακρίσεων εις βάρος των γυναικών του άρθρου 5 της οδηγίας 
2004/113/ΕΚ·

18. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή της 
επικουρικότητας και ότι τα κράτη μέλη διατηρούν την ευθύνη και αρμοδιότητά τους σε 
σχέση με τη συνταξιοδοτική πολιτική και τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους·

19. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές της ΕΕ και οι 
ενδεχόμενοι νέοι κανονισμοί της ΕΕ και οι οδηγίες διασφαλίζουν ότι διατηρείται η 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η αλληλεγγύη στο εσωτερικό μιας συγκεκριμένης γενεάς 
και η αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών και ανδρών·

20. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα, και ιδίως την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει την 
απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι (προσωρινά) 
εργάζονται σε ένα άλλο κράτος μέλος·

21. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι οι υφιστάμενες ήδη δυνατότητες για την 
απόκτηση (επικουρικών) συντάξεων είναι συχνά υπερβολικά περίπλοκες και ενέχουν 
υψηλούς κινδύνους· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
παράσχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια κατά την επιλογή και/ή τη δέσμευση σε 
μια συγκεκριμένη εναλλακτική δυνατότητα, ιδίως για γυναίκες που θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από μια επικουρική σύνταξη·

22. καλεί την Επιτροπή να μην επιμείνει σε νέες απαιτήσεις της ΕΕ για τον καθορισμό 
"επαρκών συντάξεων", δεδομένου ότι σε έναν τέτοιο ορισμό δεν λαμβάνεται υπόψη το 
γεγονός ότι, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και το ανεκτό κόστος άλλων υπηρεσιών και 
παροχών για ηλικιωμένους (π.χ. στέγαση, φροντίδα και δημόσιες μεταφορές), υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
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