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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2001 m. Stokholmo Europos Vadovų Tarybos strategiją, kuria siekiama 
reformuoti pensijų sistemas Europoje,

– atsižvelgdamas į 2001 m. Lakeno Europos Vadovų Tarybos sprendimą dėl bendrųjų su 
pensijomis susijusių tikslų, kuriama pabrėžiama būtinybė užtikrinti jų adekvatumą, 
tvarumą ir pritaikomumą,

– atsižvelgdamas į Žaliąją knygą „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“,

A. kadangi pensijos skaičiuojamos remiantis draudžiamuoju darbo užmokesčiu ir išdirbtu 
laikotarpiu ir kadangi apskaičiuojant moterų gaunamos pensijos dydį itin neigiamą įtaką 
turi darbas su pertraukomis ir darbas ne visą darbo dieną ne savo noru, taip pat nevienodas 
vyrų ir moterų darbo užmokestis, kurie kliudo užsitikrinti teises ir santaupas, reikalingas 
norint saugiai jaustis senatvėje, ir turi pasekmių jų gyvenimo santaupoms, socialinei 
apsaugai ir pensijoms, o dėl to kyla didesnė grėsmė atsidurti skurde, ypač išėjus į pensiją, 

B. kadangi valstybės narės atsakingos už pensijas ir kadangi reikėtų paisyti jų kompetencijos 
šioje srityje,

C. kadangi asmenys, kurie paskiria savo laiką ir gebėjimus vaikų auginimui ar pagyvenusių 
asmenų globai, turėtų gauti socialinį pripažinimą ir kadangi tai būtų galima padaryti 
tokiems asmenims suteikiant asmenines teises, visų pirma į pensijas,

D. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra Sąjungos vertybė, tikslas ir pagrindinė teisė, o ES 
institucijos privalo įtraukti lyčių lygybės aspektą į visus savo veiksmus,

E. kadangi Europos Sąjungoje moterys susiduria su tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija 
žvelgiant įvairiais su pensijomis susijusiais aspektais,

F. kadangi numatant pensijų reformų poveikį dažniausiai remiamasi vyrišku, dirbančiu visą 
darbo dieną, tęsiančiu nepertraukiamą karjerą, gaunančiu vidutinį darbo užmokestį 
prototipu, o statistinės atsižvelgiant į lytį sudarytos gyvenimo trukmės lentelės turi 
neigiamą įtaką skaičiuojant moterų pensijas ir pateikia mažesnę santykinę moterų pensijų 
normą,

G. kadangi dirbančios moterys dažniau nutraukia savo karjerą, kad galėtų prižiūrėti vaikus, 
priklausomus asmenis ar sergančius arba vyresnio amžiaus šeimos narius, ir yra linkusios 
dažniau nei vyrai pertraukti savo karjerą arba dirbti ne visą darbo dieną, kad galėtų 
vykdyti savo įsipareigojimus šeimai,

H. kadangi dėl skurdo dažniau kenčia pensininkai ir kadangi vyresnio amžiaus moterys 
priklauso vienai pažeidžiamiausių skurdo rizikos grupių; kadangi 2007 m. grėsmė atsidurti 
skurde buvo didesnė moterims (17 %) nei vyrams (15 %), o šis atotrūkis ypač didelis 
pagyvenusių asmenų (22 % moterų palyginti su 17 % vyrų) ir vienišų tėvų ar motinų 
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(34 %) grupėse,

I. kadangi besirūpinantys namais ir toliau diskriminuojami, nes skaičiuojant pensijas ir kitas 
išmokas jų darbo metai neįskaitomi,

J. kadangi pagyvenusios moterys atsiduria ypač nesaugioje padėtyje, kai jų teisė į pensines 
pajamas nustatoma pagal jų santuokinį statusą (sutuoktinės ar maitintojo netekimo teisės į 
išmokas) ir kai jos neturi adekvačių teisių į savo pačių pensiją dėl karjeros pertrūkių,

K. kadangi užsibrėžtas tikslas pasiekti, kad vyrų ir moterų pensijos būtų vienodos, taip pat ir 
išėjimo į pensiją amžiaus požiūriu; kadangi nevienodos moterų ir vyrų pensijos yra 
susijusios su išliekančiu moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu, kuris šiuo metu siekia 
vidutiniškai 18 % ES ir iki 30,3 % kai kuriose valstybėse narėse, o dėl to atsiranda 
nelygybė darbo rinkoje ir vyresniame amžiuje kyla grėsmė atsidurti skurde,

L. kadangi daugelis Europos valstybių padidino įstatymuose nustatytą pensinį amžių arba 
rengiasi tai padaryti, remdamosi, be kita ko, vidutine tikėtina gyvenimo trukme,

M. kadangi vyresnio amžiaus žmonėms sunku rasti vietą darbo rinkoje ir jie dažniausiai 
pirmieji netenka darbo, o atleisti iš darbo neturi galimybės mokėti įnašų adekvačiai 
pensijai gauti,

N. kadangi tai, kad daugelis valstybių narių siūlo vis labiau pasikliauti privačiosiomis pensijų 
kaupimo sistemomis siekiant užtikrinti tinkamą sąlyginę pensijos normą, reiškia, jog turi 
būti sprendžiamos plačiai paplitusių moterims nepalankių galimybių pasinaudoti šiomis 
sistemomis problemos, su kuriomis jos susiduria: su lytimi susijęs karjeros galimybių 
atotrūkis, neapmokami karjeros pertrūkiai arba profesinė segregacija, dėl kurių moterys 
turi mažiau galimybių pasinaudoti kokybiškomis profesinių pensijų sistemomis,

O. kadangi moterys dažnai dirba mažiau apmokamą darbą, o dėl to joms pensijas kaupti dar 
sunkiau,

1. mano, kad pensijų sistemos turėtų būti grindžiamos adekvačiais, tvariais ir sąžiningais 
kriterijais; ragina valstybes nares užtikrinti, kad pensijų sistemose būtų atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų, kurie nutraukia savo karjerą dėl su priežiūra susijusių įsipareigojimų, 
padėtį siekiant užtikrinti vienodą požiūrį ir atsižvelgti į tuos laikotarpius, kai moterys 
nedirba arba dirba ne visą darbo dieną, arba yra nėštumo ir gimdymo atostogose ir kad 
būtų vengiama naujos su išlaikymu susijusios padėties be išeities susidarymo;

2. mano, kad bet kokiu pasiūlymu dėl adekvačių, tvarių ir saugių Europos pensijų sistemų 
turi būti siekiama panaikinti moterų ir vyrų nelygybę Europos Sąjungoje; jame turi būti 
draudžiama tiesioginė diskriminacija privačiose ir valstybinėse pensijų sistemose, 
įskaitant praktiką, kai išmokų ir įnašų dydis mažinamas remiantis vidutine tikėtina 
gyvenimo trukme, t.y. privačiose, valstybinėse ir profesinių pensijų sistemose, kurios 
grindžiamos nustatyto dydžio įnašais, statistiniai kriterijai turėtų būti taikomi neišskiriant 
lyčių;

3. mano, kad nustatant teises į pensiją ir apskaičiuojant pensijų išmokas turėtų būti 
atsižvelgiama į laikotarpius, kuriuos moterys ar vyrai praleidžia prižiūrėdami vaikus arba 
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kitus priklausomus šeimos narius, kaip į faktinius draudžiamuosius laikotarpius;

4. ragina valstybes nares spręsti problemas, susijusias su struktūriniais veiksniais, kurie 
didina nelygybę pensijų sistemose, įskaitant priežiūros organizavimą ir šeimos gyvenimo 
ir darbo derinimą, nelygybę darbo rinkoje, su lytimi susijusio darbo užmokesčio skirtumą 
ir tiesioginę diskriminaciją antrosios ir trečiosios pakopos pensijų srityje;

5. ragina valstybes nares skaičiuojant pensijas įtraukti laiką ir investicijas, skirtus 
priklausomiems asmenims prižiūrėti, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar priklausomybės 
lygio;

6. ragina valstybes nares visiems užtikrinti asmenines ir adekvačias teises į pensiją, įskaitant 
turėjusius pagrįstus karjeros pertrūkius asmenis, kurių daugiausia – moterys, siekiant 
visiems užtikrinti orų gyvenimą senatvėje;

7. ragina valstybes nares užtikrinti lygybę pensijų srityje, pvz., pensijų sistemose įskaityti 
vaikų ar šeimos priežiūros laikotarpius, o ypač atsižvelgti į tai, kad šią priežiūrą vis dar 
daugiausia atlieka moterys, taip netekdamos dalies savo pensijos;

8. pažymi, kad nuosavos moterų pajamos ir atlyginamas užimtumas išlieka svarbiausiu 
veiksniu, lemiančiu jų ekonominę nepriklausomybę ir didesnę moterų ir vyrų lygybę 
visuomenėje kaip visumoje; ragina ES valstybes nares individualizuoti socialinės 
apsaugos teises, įskaitant teises į pensiją;

9. ragina valstybes nares tinkamai parengti minimalių pajamų sistemą ir iš naujo apsvarstyti 
savo pensijų sistemas turint mintyje lyčių atliekamus vaidmenis visuomenėje, 
atsižvelgiant į ilgesnę tikėtiną vidutinę moterų gyvenimo trukmę, jokiu būdu nenaudojant 
to kaip diskriminacijos dėl lyties pagrindimo, ir didelius vyrų ir moterų atlyginimų 
skirtumus, nuo kurių priklauso mokamų pensijų dydis ir kurie lemia tai, kad moterys 
dažnai atsiduria skurde, ir panaikinti su lytimi susijusį pensijų skirtumą;

10. dėl to, kad moterų ir vyrų pensijos skiriasi, nes yra su lytimi susijęs darbo užmokesčio 
skirtumas, prašo Komisijos imtis ryžtingų veiksmų šiam skirtumui panaikinti;

11. ragina valstybes nares rasti būdų išvengti darbo namuose paramos, vertinimo ar vertės 
didinimo neigiamo poveikio moterų įsidarbinimui darbo rinkoje; todėl ragina, kad būtų 
įvertintas namuose atliekamo darbo pripažinimo priemonių poveikis visuomenei ir moterų 
įsidarbinimui, įskaitant išlaidų pensijoms skaičiavimą;

12. pabrėžia, kad reikia parengti Europos užimtumo strategiją, kuri paskatintų daugiau moterų 
dalyvauti darbo rinkoje ir padėtų kovoti su nelygybe užimtumo srityje, kuri turi su lytimi 
susijusio poveikio pensijų įmokų ir išmokų dydžiui;

13. ragina Komisiją pradėti procedūrą siekiant panaikinti Direktyvos 2004/113/EB 
5 straipsnio 2 dalį, kuria leidžiama diskriminuoti moteris, kai teikiami pensijų produktai;

14. ragina Komisiją skatinti priimti Europos bendrąją direktyvą dėl minimalių pensijų, kurioje 
galėtų būti nustatyta, kad kiekvienas tam tikro amžiaus asmuo nepriklausomai nuo 
išdirbtų metų turi teisę į minimalią pensiją;
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15. ragina Komisiją ir valstybes nares įpareigoti profesinių ir kitų papildomų pensijų teikėjus, 
kad apskaičiuodami pensijų išmokas jie naudotų mirtingumo lenteles neišskirdami lyčių, 
siekiant apsaugoti moteris, kad joms nebūtų taikomos mažesnės nei vyrams santykinės 
pensijų normos kaip nepalanki sąlyga dėl to, kad jų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
ilgesnė;

16. ragina Komisiją ir ES valstybes nares atlikti išsamius visų socialinės apsaugos, ypač 
pensijų sistemų, reformų, kurios gali turėti neigiamą poveikį moterų įsidarbinimui ir 
teisėms į pensiją, pvz., dienos priežiūros ir pagyvenusių asmenų priežiūros įstaigų 
mažinimo, pensijų politikos ir pan., poveikio vertinimus;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad moterys nebūtų diskriminuojamos 
profesinėse ir privačiose pensijų sistemose ir kad joms nebūtų taikomi sustiprinti esami 
modeliai, dėl kurių jos jau atsidūrė nepalankioje padėtyje išmokų ir įnašų požiūriu; ragina 
Komisiją tirti galimą Direktyvos 2004/113/EB 5 straipsnio diskriminacinį poveikį 
moterims;

18. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų 
sistemos“, su sąlyga, kad bus paisoma subsidiarumo principo ir kad valstybės narės 
išlaikys savo atsakomybę ir kompetenciją turint mintyje jų atitinkamą pensijų politiką ir 
sistemas;

19. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų 
sistemos“, su sąlyga, kad ES politika ir galimi nauji ES reglamentai ir direktyvos 
užtikrintų, jog būtų palaikomas kartų, tam tikros kartos vidaus bei vyrų ir moterų 
solidarumas;

20. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų 
sistemos“, ypač Komisijos siekį gerinti ES piliečių, kurie (laikinai) dirba kitoje valstybėje 
narėje, teisių į pensiją įgijimą;

21. ragina Komisiją atsižvelgti į tai, kad esamos galimybės įgyti (papildomas) pensijas dažnai 
pernelyg sudėtingos ir labai rizikingos; todėl ragina Komisiją sudaryti galimybes 
valstybėms narėms sukurti daugiau skaidrumo ir saugumo, kai pasirenkama tam tikra 
galimybė ir (arba) įsipareigojama, ypač kalbant apie moteris, kurios galėtų pasinaudoti 
papildomomis pensijos santaupomis;

22. ragina Komisiją nebeatsižvelgti į naujus ES reikalavimus apibrėžti „adekvačias pensijas“, 
kadangi nustatant tokį apibrėžimą nebūtų atsižvelgiama į tai, kad valstybėse narėse esama 
didelių skirtumų, susijusių su galimybėmis naudotis kitomis paslaugomis ir teisėmis (pvz., 
būsto, priežiūros ir viešojo transporto) ir jų prieinamumu pagyvenusiems asmenims.
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