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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju strategije Evropskega Sveta v Stockholmu leta 2001, ki vsebuje reformo 
pokojninskih sistemov v Evropi,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta v Laeknu leta 2001 o skupnih ciljih za pokojnine, 
v katerem je poudarjeno, da morajo ti biti ustrezni, vzdržni in prilagodljivi,

– ob upoštevanju Zelene knjige: Za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske 
sisteme,

A. ker izračuni pokojnin temeljijo na zagotovljenih plačah in delovnem obdobju ter ker 
obstajajo znatne neugodnosti za ženske pri znesku, prejetem ob upokojitvi, zaradi 
prekinitev dela in pogosto neprostovoljnega dela s krajšim delovnim časom ter različnega 
plačila glede na spol, kar ovira zagotovitev potrebnih pravic in prihrankov za 
zagotavljanje varnosti v starosti; ker to vpliva na njihov zaslužek v celotni življenjski 
dobi, socialno varnost in pokojnino, kar pa povečuje stopnjo tveganja revščine, predvsem 
po upokojitvi,

B. ker so države članice pristojne za pokojnine in je treba spoštovati njihovo pristojnost na 
tem področju,

C. ker bi morala družba priznati delo oseb, ki svoj čas posvečajo vzgoji otrok ali skrbijo za 
starejše osebe, in ker bi lahko to dosegli tako, da bi jim zagotovili pravice, zlasti 
pokojninske,

D. ker je enakost med ženskami in moškimi v Uniji vrednota, cilj in temeljna pravica, 
institucije EU pa morajo enakost med spoloma vključiti v svoje delovanje,

E. ker se ženske v Evropski uniji pri različnih vidikih, povezanih s pokojnino, soočajo z 
neposredno in posredno diskriminacijo,

F. ker predviden učinek pokojninskih reform ponavadi temelji na profilu moškega s 
povprečno plačo, ki je zaposlen za polni delovni čas in ima polno delovno dobo, in ker 
aktuarske tabele glede na spol negativno vplivajo na izračun pokojnin za ženske in jim 
zagotavljajo nižjo nadomestitveno stopnjo,

G. ker ženske pogosteje prekinejo svojo poklicno pot za varstvo otrok, vzdrževanih oseb 
oziroma bolnih ali starejših članov družine in ker pogosteje kot moški prekinejo ali celo 
prenehajo opravljati poklicno dejavnost ali delajo s skrajšanim delovnim časom, da bi se 
posvetile družinskim obveznostim,

H. ker upokojencem grozi obubožanje, pri čemer so starejše ženske ena izmed skupin, ki so 
najbolj izpostavljene revščini; ker je bila leta 2007 stopnja tveganja revščine višja za 
ženske (17 %) kot za moške (15 %), vrzel pa je posebej velika pri starejših osebah (22 % 
žensk in 17 % moških) in samohranilcih (34 %),
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I. ker so skrbniki na domu še vedno diskriminirani glede upoštevanja njihove delovne dobe 
pri pokojnini in drugih pravicah,

J. ker so starejše ženske še posebej ogrožene, kadar njihova pravica do pokojnine izhaja iz 
njihovega zakonskega stanu (zakonske pravice ali pravice preživelih oseb) in kadar 
nimajo ustreznih pokojninskih pravic zaradi prekinitev poklicne poti,

K. ker je bila enakost pokojnin moških in žensk, tudi glede upokojitvene starosti, določena 
kot cilj in ker obstaja razlika med moškimi in ženskami kot nadaljevanje in posledica 
stalne razlike v plačilu glede na spol, ki je trenutno povprečno 18-odstotno v EU in do 
30,3-odstotno v nekaterih državah članicah, kar povzroča neenakost na trgu dela in 
tveganje revščine v starosti,

L. ker je bila v večini evropskih sistemov zakonsko določena upokojitvena starost povišana 
ali še bo, med drugim na podlagi pričakovane življenjske dobe,

M. ker starejši ljudje težko najdejo svoje mesto na trgu dela in so navadno prvi odpuščeni, ko 
pa se to zgodi, ne morejo več prispevati k ustrezni pokojnini,

N. ker večina držav članic predlaga, da bi vedno večjo vlogo imele zasebne pokojninske 
sheme, s čimer bi zagotovili ustrezno nadomestitveno stopnjo, kar pomeni, da je treba 
obravnavati široko paleto neugodnosti, s katerimi se srečujejo ženske pri dostopu do teh 
shem, kot na primer prekinitve poklicne poti na podlagi spola, neplačane prekinitve 
delovne dobe ali poklicna segregacija, zaradi katere imajo ženske slabši dostop do 
kakovostnih poklicnih pokojninskih shem,

O. ker ženske pogosto delajo na slabše plačanih delovnih mestih in zato težje varčujejo v 
pokojninskih shemah,

1. meni, da bi morali pokojninski sistemi temeljiti na ustreznih, trajnostnih in pravičnih 
merilih; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo pokojninski sistemi upoštevali 
položaj žensk in moških, ki prekinejo poklicno pot zaradi obveznosti oskrbe, za 
zagotovitev enake obravnave ter obdobja, ko ženske delajo po pogodbah za krajši delovni 
čas ali so na porodniškem dopustu, in naj se izognejo oblikovanju novih pasti odvisnosti;

2. meni, da mora biti vsak predlog o ustreznem, trajnostnem in varnem evropskem 
pokojninskem sistemu namenjen odpravi neenakosti med ženskami in moškimi v 
Evropski uniji; prepovedati mora neposredno diskriminacijo v zasebnih in javnih 
pokojninskih shemah, vključno s prakso, po kateri se višina plačil in prispevkov določa 
glede na pričakovano življenjsko dobo, na primer v zasebnih, javnih in poklicnih 
pokojninskih shemah, ki temeljijo na določenih prispevkih, bi morali uporabljati enaka 
aktuarska merila ne glede na spol;

3. meni, da bi bilo treba obdobje, v katerem ženske ali moški skrbijo za otroke ali druge 
odvisne družinske člane, upoštevati kot efektivno obdobje zavarovanja, ki jim daje 
pravico do pokojnine in se upošteva pri njenem izračunu; 

4. poziva države članice, naj obravnavajo strukturne dejavnike, ki prispevajo k neenakosti 
pokojninskih shem, vključno z organizacijo skrbništva ter usklajevanjem poklicnega in 
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družinskega življenja, neenakostmi na trgu dela, razlikami v plačilu glede na spol ter 
neposredno diskriminacijo v drugem in tretjem pokojninskem stebru;

5. poziva države članice, naj v izračun pokojnin vključijo čas in delo, vloženo v skrb za 
odvisne osebe ne glede na njihovo starost ali stopnjo odvisnosti;

6. poziva države članice, naj zagotovijo individualne in ustrezne pokojninske pravice za vse, 
vključno s tistimi, ki so upravičeno prekinili poklicno pot (predvsem ženske), da bi vsem 
zagotovili dostojno življenje v starosti;

7. poziva države članice, naj zagotovijo enakost pri pokojninah, na primer z upoštevanjem 
obdobij za skrb za otroka ali družino v pokojninskih shemah, predvsem pa naj upoštevajo, 
da te naloge še vedno najpogosteje opravljajo ženske, kar znižuje njihove pokojnine;

8. poudarja, da ostajata osebni dohodek in zaposlitev žensk bistvena za njihovo ekonomsko 
neodvisnost ter za večjo enakost med ženskami in moškimi v družbi kot celoti; poziva 
države članice EU, naj individualizirajo pravice socialnega varstva, vključno s 
pokojninskimi pravicami;

9. poziva države članice, naj oblikujejo primerno shemo minimalnega dohodka in znova 
preučijo svoje pokojninske sisteme v smislu vlog spolov v družbi, pri tem pa upoštevajo 
višjo povprečno življenjsko dobo žensk, ne da bi to dejstvo izrabile kot opravičilo za 
diskriminacijo na podlagi spola, in razlike v plačah med moškimi in ženskami, ki se 
odražajo v znesku dodeljene pokojnine, zaradi česar ženske pogosto živijo pod pragom 
revščine, ter naj odpravijo razlike v pokojninah moških in žensk;

10. ker so razlike v pokojninah moških in žensk posledica razlik v plačah, poziva Komisijo, 
naj odločno ukrepa, da bi odpravila te razlike;

11. poziva države članice, naj najdejo rešitve, da na trgu dela ne bo negativnih posledic za 
zaposlovanje žensk zaradi ukrepov za podpiranje, ocenjevanje ali priznanje skrbništva; 
zato poziva k oceni vpliva ukrepov za priznanje skrbništva, vsaj s simboličnim izračunom 
za namene pokojnine, na družbo in zaposlovanje žensk;

12. poudarja, da je treba razviti evropsko strategijo zaposlovanja, ki spodbuja udeležbo žensk 
na trgu dela in odpravlja neenakosti pri zaposlovanju, ki z vidika spola vpliva na 
pokojninske prispevke in pravice;

13. poziva Komisijo, naj začne postopek za odpravo člena 5(2) Direktive 2004/113/ES, ki 
dovoljuje diskriminacijo žensk na področju pokojninskih proizvodov;

14. poziva Komisijo, naj spodbuja oblikovanje evropske okvirne direktive o minimalnih 
pokojninah, v kateri bo opredelila, da ima vsaka oseba od določene starosti dalje, ne glede 
na število let delovne dobe, pravico do minimalne pokojnine;

15. poziva Komisijo in države članice, naj izvajalce poklicnih in drugih dodatnih pokojnin 
prisilijo, da pri izračunu pokojninskih pravic uporabijo tabele umrljivosti, ki so nevtralne 
glede na spol, da ženske ne bi bile kaznovane za daljšo pričakovano življenjsko dobo z 
nižjimi nadomestili;



PE448.857v02-00 6/7 AD\851949SL.doc

SL

16. poziva Komisijo in države članice EU, naj oblikujejo celovite ocene učinka vseh reform 
socialne varnosti, predvsem pokojninskih sistemov, ki bi utegnili negativno vplivati na 
zaposlovanje žensk in njihove pokojninske pravice, kot je zmanjšanje števila institucij za 
dnevno varstvo in oskrbo starejših, poslabšanje na področju pokojninske politike itd.;

17. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da poklicni in zasebni pokojninski 
sistemi ne bodo diskriminirali žensk in krepili obstoječih vzorcev, ki ženske že postavljajo 
v slabši položaj glede nadomestil in prispevkov; poziva Komisijo, naj preuči morebiten 
diskriminatoren učinek člena 5 Direktive 2004/113/ES na ženske;

18. pozdravlja Zeleno knjigo Komisije za ustrezne, vzdržne in varne pokojninske sisteme pod 
pogojem, da se še naprej spoštuje načelo subsidiarnosti ter da države članice ohranijo 
svojo odgovornost in pristojnost na področju pokojninskih politik in sistemov;

19. pozdravlja Zeleno knjigo Komisije za ustrezne, vzdržne in varne pokojninske sisteme pod 
pogojem, da politike EU ter morebitne nove uredbe in direktive EU zagotovijo, da se 
ohrani solidarnost med generacijami, znotraj posamezne generacije ter med ženskami in 
moškimi;

20. pozdravlja Zeleno knjigo Komisije za ustrezne, vzdržne in varne pokojninske sisteme, 
predvsem pa namero Komisije, da izboljša pridobivanje pokojninskih pravic za državljane 
EU, ki so (začasno) zaposleni v drugi državi članici;

21. poziva Komisijo, naj upošteva, da so že obstoječe možnosti za pridobitev (dodatnih) 
pokojninskih pravic pogosto preveč zapletene in tvegane; zato jo spodbuja, naj državam 
članicam omogoči, da zagotovijo več preglednosti in varnosti pri izbiri in/ali odločanju o 
določeni možnosti, predvsem za ženske, ki bi imele koristi od dodatnih pokojninskih 
prihrankov;

22. poziva Komisijo, naj ne nadaljuje z oblikovanjem novih zahtev na ravni EU o opredelitvi 
ustrezne pokojnine, saj pri takšni opredelitvi ne bo upoštevano dejstvo, da pri 
razpoložljivosti in dostopnosti drugih storitev in pravic starejših oseb (stanovanja, nega, 
javni promet) obstajajo ogromne razlike med državami članicami.
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