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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

– tekintettel a 2001. évi stockholmi Európai Tanács stratégiájára a nyugdíjrendszer európai 
reformjáról,

– tekintettel a 2001. évi laekeni Európai Tanács határozatára a nyugdíjakra vonatkozó közös 
célkitűzésekről, hangsúlyozva a megfelelő, fenntartható és kiigazítható nyugdíjak 
szükségességét,

– tekintettel „A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé” 
című zöld könyvre

A. mivel a nyugdíjak számításai a biztosított fizetésen és a munkában eltöltött időszakon 
alapulnak, és mivel a munkamegszakítás és a gyakran kényszerből vállalt részidős munka, 
illetve a nemek közötti bérszakadék a nők számára jelentősen csökkenti a nyugdíj 
összegét;

B. mivel a nyugdíjakért a tagállamok felelősek, és mivel kompetenciájukat ezen a téren 
tiszteletben kell tartani,

C. mivel az idejét és képességeit gyermekek nevelésére vagy idős emberek gondozására 
áldozó személyt a társadalomnak el kell ismernie, és ez a célkitűzés úgy érhető el, ha 
számára a nyugdíjjuttatások terén egyedi jogokat biztosítanak,

D. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség uniós értéknek, célkitűzésnek és alapvető jognak 
tekintendő, és az Európai Unió intézményeire nézve kötelező a nemek közötti egyenlőség 
bevonása valamennyi fellépésükbe,

E. mivel a nők közvetlen és közvetett megkülönböztetésnek vannak kitéve az Európai Unió 
nyugdíjjal kapcsolatos különböző aspektusaiban,

F. mivel a nyugdíjreform tervezett hatása általában olyan mintán alapul, amelyben teljes 
pályafutáson át teljes munkaidőben alkalmazott, átlagos jövedelemmel rendelkező férfit 
vesznek alapul, és a nemek szerint lebontott, élethosszon alapuló biztosításmatematikai 
táblázatok negatív hatással vannak a nők nyugdíjszámításaira és alacsonyabb bérpótlási 
arányt biztosítanak,

G. mivel szakmai pályafutásuk során a nők gyakrabban szakítják meg karrierjüket azért, 
hogy gondoskodjanak gyermekeikről, eltartott személyekről, beteg vagy idős 
családtagjaikról, és családi kötelezettségeik miatt a férfiaknál gyakrabban szakítják meg 
munkájukat vagy vállalnak részmunkaidőt,

H. mivel a nyugdíjasok ki vannak téve az elszegényedés kockázatának, és mivel az idősebb 
nők alkotják a szegénység kockázatának egyik leginkább kitett csoportot; mivel 2007-ben 
a szegénységi kockázati ráta magasabb volt a nők (17%) esetében, mint a férfiakéban 
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(15%), és ez a szakadék különösen magas volt az idősek (22% a nőknél és 17% a 
férfiaknál) és az egyedülálló szülők (34%) esetében,

I. mivel az otthoni gondozást végzőkkel szemben továbbra is megkülönböztetést 
alkalmaznak, mivel a nyugdíjba és egyéb jogosultságaikba nem számítják bele 
munkaéveiket,

J. mivel az idősebb nők különösen bizonytalan helyzetben vannak, amikor 
nyugdíjjogosultságuk összegét családi állapotukból (házastársi vagy túlélő hozzátartozói 
ellátás) vezetik le, és amikor szakmai pályafutásuk megszakítása miatt nem rendelkeznek 
saját megfelelő nyugdíjjogosultsággal,

K. mivel a nyugdíjak és a nyugdíjkorhatár szempontjából a nők és a férfiak közötti egyenlő 
bánásmód célkitűzésként került meghatározásra, és mivel a meglévő bérszakadék 
folytatásaként és következményeként nyugdíjszakadék tapasztalható a férfiak és a nők 
között, amely jelenleg az EU-ban átlagosan 18%-os, néhány tagállamban 30,3%-os, és 
munkaerő-piaci egyenlőtlenségekhez, illetve az időskori elszegényedés kockázatához 
vezet,

L. mivel a törvényes nyugdíjkorhatárt a legtöbb európai rendszerben többek között a várható 
élettartam alapján felemelték vagy felemelni szándékoznak,

M. mivel az idősek nehezen találják meg helyüket a munkaerőpiacon, és gyakran ők az elsők, 
akiket leépítenek, és elbocsátásuk esetén nincs lehetőségük arra, hogy járulékot fizessenek 
a megfelelő nyugdíj érdekében,

N. mivel a legtöbb tagállam a megfelelő bérpótlási arány biztosítása érdekében javasolja a 
magán tőkefedezeti nyugdíjrendszerekre való egyre nagyobb támaszkodást, ezért 
megoldást kell találni azokra a szerteágazó hátrányokra, amelyeket a nők ezen 
rendszerekbe való bekerülésükkor elszenvednek, mint például a nemek közötti szakmai 
egyenlőtlenségeket, a szakmai pályafutás fizetetlen megszakítását vagy a szakmai 
szegregációt, amelyek mind azt eredményezik, hogy a nőknek kisebb hozzáférésük van a 
minőségi foglalkoztatói nyugdíjrendszerekhez,

O. mivel a nők gyakran rosszabbul fizetett munkát végeznek, így nehezebben tudnak 
félretenni a nyugdíjrendszerekre,

1. azon a véleményen van, hogy a nyugdíjrendszereknek megfelelő, fenntartható és 
tisztességes kritériumokon kell alapulniuk; felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, 
hogy az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében nyugdíjrendszereik vegyék figyelembe 
azoknak a nőknek és férfiaknak a helyzetét, akik gondozási kötelezettségek ellátása miatt 
megszakítják szakmai pályafutásukat, és vegyék figyelembe azokat az időszakokat, 
amikor a nők nem vagy csak részmunkaidőben dolgoznak, illetve szülési szabadságon 
vannak; valamint arra, hogy kerüljék el új függőségi csapdák létrejöttét,

2. azon a véleményen van, hogy a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai 
nyugdíjrendszerekre irányuló javaslatokban azt kell célul kitűzni, hogy megszűnjenek a 
nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek az Európai Unióban; meg kell tiltani a közvetlen 
megkülönböztetést a magán- és állami nyugdíjrendszerekben, többek között azt a 
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gyakorlatot, hogy a kifizetések és a járulékok szintjét a várható élettartamra alapozzák, 
azaz a magán-, állami és foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben – amelyek meghatározott 
járulékokon alapulnak – nemtől független biztosításmatematikai kritériumot 
alkalmazzanak;

3. úgy véli, hogy a nőknek vagy a férfiaknak a gyermek vagy más eltartott családtag 
gondozásával töltött idejét a nyugdíj kiszámítása szempontjából tényleges biztosított 
időszakként figyelembe kellene venni;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék azokat a strukturális tényezőket, amelyek 
hozzájárulnak a nyugdíjrendszerek egyenlőtlenségeihez, beleértve a gondozás 
megszervezését, a családi élet és a munka összeegyeztetését, a munkaerő-piaci 
egyenlőtlenségeket, a fizetések terén a nemek közötti szakadékot, valamint a második és 
harmadik pillérbe tartozó nyugdíjak területén a közvetlen megkülönböztetést;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy számítsák bele a nyugdíj kiszámításába az eltartottak 
gondozásával töltött időt és a ráfordított beruházást, függetlenül az eltartott személy 
korától és függőségi fokától;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy mindenki számára biztosítsák az egyéni és megfelelő 
nyugdíjjogosultságot, azoknak is, akik – főleg nők – megalapozott indoklással szakították 
meg szakmai pályafutásukat, annak érdekében, hogy az összes idős korúnak méltó életet 
lehessen biztosítani;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak egyenlő bánásmódot a nyugdíjak terén 
például azáltal, hogy a nyugdíjrendszerekben figyelembe veszik a gyermekneveléssel 
vagy családgondozással töltött időszakokat, különösen mivel ezeket a feladatokat még 
mindig főként nők látják el, akiknek a nyugdíja ebből kifolyólag alacsonyabb lesz;

8. rámutat arra, hogy továbbra is a nők saját jövedelme és munkaviszonya képezi gazdasági 
önállóságuk, valamint a nők és férfiak közötti nagyobb fokú általános társadalmi 
egyenlőség nyitját; felszólítja az EU-tagállamokat, hogy az egyénekre szabják a 
társadalombiztosítási jogokat, többek között a nyugdíjjogokat is;

9. felhívja a tagállamokat, hogy megfelelő módon tervezzenek meg egy minimumjövedelem-
rendszert és a nemi szerepek társadalmi szempontjából vizsgálják felül 
nyugdíjrendszereiket, és vegyék figyelembe a nők magasabb várható élettartamát –
anélkül azonban,hogy azt bármely esetben is nemen alapuló megkülönböztetésre 
használnák – és a férfiak és nők közötti jelentős fizetési különbségeket, amely 
megmutatkozik a nyugdíjak összegében, és gyakran szegénységbe taszítja őket, valamint 
szüntessék meg a férfiak és a nők közötti nyugdíjkülönbségeket;

10. tekintve, hogy a férfiak és a nők nyugdíjában meglévő különbségek a férfiak és a nők 
közötti bérszakadék következményei, kéri a Bizottságot, hogy tegyen határozott lépéseket 
e szakadék megszüntetése érdekében;

11. felhívja a tagállamokat annak megvizsgálására, hogy hogyan lehetne az otthon végzett 
munkát támogató, értékelő, illetve az értékét erősítő intézkedések révén megakadályozni, 
hogy a nők foglalkoztatása a munkaerőpiacon negatívan legyen befolyásolva; felszólít 



PE448.857v02-00 6/8 AD\851949HU.doc

HU

ezért annak felmérésére, hogy milyen befolyással vannak a társadalomra és a nők 
foglalkoztatására az otthon végzett munka értékének elismerését célzó intézkedések, 
köztük egy, a nyugdíjakra vonatkozó, összegszerűen megállapított számítás formájában;

12. felszólít egy európai foglalkoztatási stratégia kifejlesztésére, amely több nőt ösztönöz a
munkaerőpiacon való részvételre, és visszaszorítja a férfiak és a nők nyugdíj-
hozzájárulásaira és -jogosultságaira kiható foglalkoztatásbeli egyenlőtlenségeket;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy indítson eljárást a 2004/113/EK irányelv 5. cikke (2) 
bekezdésének megszüntetésére, amely lehetővé teszi a nők elleni, nyugdíjakkal 
kapcsolatos megkülönböztetést;

14. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítson elő egy, a nyugdíjminimumról szóló európai 
keretirányelvet, amely meghatározhatná, hogy bizonyos kor felett minden személy 
függetlenül attól, hány évet dolgozott, jogosult legyen egy minimális nyugdíjra;

15. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kötelezzék a fogalalkoztatási és egyéb 
kiegészítő nyugdíjbiztosítókat, hogy a nyugdíjellátások kiszámításakor nemektől 
független halálozási táblázatokat használjanak annak érdekében, hogy a nők magasabb 
várható élettartamuk miatt ne legyenek „büntetve” a férfiakénál alacsonyabb bérpótlási 
aránnyal;

16. felszólítja a Bizottságot és az EU tagállamait, hogy végezzenek átfogó hatásvizsgálatot az 
összes társadalombiztosítási reformról, különösen a nyugdíjrendszerekről, amelyek 
negatív hatással is lehetnek a nők foglalkoztatására és nyugdíjjogosultságára, mint például 
a napközis ellátás és az idősgondozás megszorításai, a nyugdíjpolitikák stb.;

17. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a foglalkoztatói és 
magánnyugdíjrendszerek ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a nőkkel 
szemben, és arra hogy ne erősítsék meg azokat a létező rendszereket, amelyek az ellátások 
és a járulékok tekintetében máris hátrányos helyzetbe hozták a nőket; felszólítja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2004/113/EK irányelv 5. cikkének a nőkre gyakorolt 
lehetséges megkülönbőztető hatásait;

18. üdvözli „A megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerek felé” című bizottsági 
zöld könyvet azzal a feltétellel, hogy a szubszidiaritás elve továbbra is betartásra kerül, és 
hogy a tagállamok megtartják felelősségüket és kompetenciájukat nyugdíjpolitikáikat és -
rendszereiket illetően;

19. üdvözli „A megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerek felé” című bizottsági 
zöld könyvet azzal a feltétellel, hogy az uniós politikák és a lehetséges új EU-rendeletek 
és -irányelvek biztosítják a generációk közötti, egy adott generáción belüli, valamint a 
férfiak és a nők közötti szolidaritás fenntartását;

20. üdvözli „A megfelelő, fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerek felé” című bizottsági 
zöld könyvet és különösen a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy javítsa azon uniós 
polgárok nyugdíjjogosultságának megszerzését, akik (ideiglenesen) egy másik 
tagállamban dolgoznak;
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21. felhívja a Bizottságot annak figyelembevételére, hogy a (kiegészítő) nyugdíjjogosultságok 
megszerzésének már létező lehetőségei gyakran túl összetettek és magas kockázatúak;
ezért ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a tagállamok számára, hogy egy adott 
opció kiválasztásakor és/vagy mellette való elkötelezettségkor nyújtsanak nagyobb 
átláthatóságot és biztonságot, különösen azon nők számára, akik kiegészítő nyugdíj-
megtakarításban részesülnének;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy ne nyújtson be új uniós szintű igényt a „megfelelő nyugdíj” 
meghatározására, mivel egy ilyen meghatározás nem venné figyelembe a tagállamok 
közötti nagy különbségeket az időseknek nyújtott egyéb szolgáltatások és juttatások (pl. 
lakhatás, ellátás, tömegközlekedés) elérhetőségét és megfizethetőségét illetően;
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