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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av den strategi som Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Stockholm 
2001 om en reform av pensionssystemen i EU, 

– med beaktande av beslutet från Europeiska rådets möte i Laeken 2001 om gemensamma 
mål för pensioner, med särskilt fokus på behovet av att göra dem väl avpassade, hållbara 
och anpassningsbara,

– med beaktande av grönboken ”Med sikte på tillräckliga, långsiktiga och trygga 
pensionssystem i EU”, och av följande skäl:

A. Pensionsberäkningar är baserade på garantilön och tjänstetid, och det finns stora orättvisor 
för kvinnor på grund av dels perioder av frånvaro på arbetsmarknaden och ofta ofrivilligt 
deltidsarbete, dels löneklyftan mellan könen, vilket inverkar negativt på de rättigheter och 
besparingar som krävs för en trygg ålderdom. Detta påverkar deras livsinkomst, 
socialförsäkringsskydd och pensioner, och leder till högre fattigdomsrisk, särskilt efter 
pensioneringen.

B. Det är medlemsstaterna som är ansvariga för pensionerna, och deras befogenheter på detta 
område bör respekteras.

C. Personer som lägger ner tid och förmåga på att ta hand om och uppfostra barn eller på att 
ta hand om äldre borde få ett erkännande av samhället, och detta skulle kunna uppnås 
genom att dessa personer ges rättigheter, särskilt i fråga om pensioner.

D. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett värde, ett mål och en grundläggande rättighet i 
unionen, och EU-institutionerna är skyldiga att integrera jämställdhetsaspekter i all sin 
verksamhet.

E. Kvinnor utsätts för både direkt och indirekt diskriminering ur olika pensionsrelaterade 
aspekter i EU.

F. Beräkningarna av pensionsreformernas inverkan baseras vanligtvis på heltidsarbetande 
män med ett helt yrkesliv bakom sig och genomsnittlig inkomst. Försäkringstekniska 
livslängdstabeller som utgår från kön påverkar beräkningarna av kvinnors pensioner 
negativt och resulterar i lägre ersättningsnivåer för kvinnor.

G. Kvinnor avbryter oftare än män sin karriär för att ta hand om barn, omsorgsbehövande 
eller sjuka eller äldre familjemedlemmar och har en tendens att oftare än män avbryta sin 
yrkesverksamhet eller att arbeta deltid för att ägna sig åt sina familjeåtaganden.

H. Pensionärer riskerar att drabbas av fattigdom, och äldre kvinnor är en av de grupper som 
löper störst risk att drabbas av fattigdom. Under 2007 var fattigdomsrisken högre för 
kvinnor (17 procent) än för män (15 procent), och denna skillnad var särskilt stor bland 
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äldre personer (22 procent för kvinnor jämfört med 17 procent för män) och ensamstående 
föräldrar (34 procent).

I. Personer som ger vård i hemmet diskrimineras fortfarande eftersom deras arbetsår inte 
räknas in i pensioner och andra rättigheter.

J. Äldre kvinnor befinner sig i en särskilt utsatt situation när deras pensionsrätt är förbunden 
med deras civiltillstånd (bidrag från make eller efterlevandeförmåner) och när de själva 
har otillräckliga pensionsrättigheter på grund av avbrott i yrkeskarriären.

K. Jämställda pensioner, bland annat vad gäller pensionsålder, har satts som mål. Kvinnors 
och mäns pensioner skiljer sig dock fortfarande åt som en följd av den fortsatta 
löneklyftan mellan könen, som för närvarande uppgår till i genomsnitt 18 procent inom 
EU och upp till 30,3 procent i vissa medlemsstater, vilket leder till ojämlikhet på 
arbetsmarknaden och risk för fattigdom under ålderdomen.

L. Den lagstadgade pensionsåldern har höjts, eller planeras att höjas, i de flesta europeiska 
systemen, på grundval av bland annat den längre medellivslängden.

M. Äldre människor har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden. De är ofta de första att 
friställas och har som arbetslösa ingen möjlighet att spara ihop till en rimlig pension.

N. Eftersom de flesta medlemsstater föreslår en ökad satsning på privatfinansierade 
pensionssystem för att säkerställa tillräckligt höga ersättningsnivåer är det viktigt att ta itu 
med den diskriminering som kvinnor drabbas av i samband med tillgången till dessa 
system – karriärskillnader mellan könen, obetalda avbrott i yrkeskarriären eller 
yrkessegregation – och som gör att kvinnor har sämre tillgång till tjänstepensioner av hög 
kvalitet.

O. Kvinnor har ofta lågavlönade arbeten, vilket gör att de har svårare att spara till pensionen.

1. Europaparlamentet anser att pensionssystemen bör grunda sig på tillräckliga, hållbara och 
rättvisa kriterier. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det i 
pensionssystemen tas hänsyn till situationen för de kvinnor och män som avbryter sitt 
yrkesarbetande på grund av omsorgsplikter för att säkerställa likabehandling och för att ta 
hänsyn till perioder då kvinnor arbetar deltid eller är mammalediga, så att inte nya 
beroendefällor skapas.

2. Europaparlamentet anser att alla förslag till tillräckliga, hållbara och trygga 
pensionssystem i EU ska sträva efter att utrota ojämlikhet mellan män och kvinnor inom 
unionen. Direkt diskriminering i privata och offentliga pensionssystem ska vara förbjudet, 
även metoden att låta nivån på utbetalningarna och bidragen basera sig på 
medellivslängden. Privata och offentliga pensionssystem och tjänstepensionssystem som 
bygger på fastställda bidrag bör tillämpa könsneutrala försäkringstekniska kriterier.

3. Europaparlamentet anser att den tid som kvinnor eller män ägnar åt att ta hand om barn 
eller andra omsorgsberoende anhöriga bör betraktas som försäkringsgrundande och räknas 
in i deras pensionsrätt samt ligga till grund för beräkning av pensioner.
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4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med de strukturella orsaker som 
bidrar till ojämställdheten i pensionssystemen, t.ex. omsorgssektorns organisation och 
möjligheten att förena familjelivet och arbetslivet, ojämställdheten på arbetsmarknaden, 
löneklyftan mellan könen och den direkta diskrimineringen gällande pensioner i den andra 
och tredje pelaren.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta med den tid och de investeringar som 
läggs på att ta hand om omsorgsberoende anhöriga i beräkningen av pensioner, oavsett de 
anhörigas ålder eller grad av beroende.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera alla personer individuella och 
tillräckliga pensionsrättigheter, inbegripet dem som gör motiverade avbrott i 
yrkeskarriären – i huvudsak kvinnor – så att alla personer kan tryggas ett värdigt liv när de 
blir äldre.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att trygga jämställda pensioner, t.ex. 
genom att perioder av omsorg om barn eller andra anhöriga räknas in i pensionssystemet, 
och att särskilt ta hänsyn till att dessa uppgifter fortfarande utförs främst av kvinnor som 
på grund av detta får försämrade pensioner.

8. Europaparlamentet påpekar att kvinnors egen inkomst och betalda anställningar alltjämt är 
nyckeln till deras ekonomiska oberoende och till ökad jämlikhet mellan kvinnor och män i 
hela samhället, och uppmanar medlemsstaterna att individualisera sociala rättigheter, 
inbegripet pensionsrättigheter.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma ett ordentligt system för 
minimiinkomst och se över sina pensionssystem med hänsyn till könsrollerna i samhället 
och att i samband med detta ta hänsyn till kvinnors betydligt längre medellivslängd, utan 
att på något vis låta detta bli en grund för könsdiskriminering, och till de stora 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor, som återspeglas i storleken på pensionerna och 
som ofta leder till att kvinnorna hamnar under gränsen för fattigdom, samt att få bort 
pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta beslutsamma åtgärder för att få bort 
löneklyftan mellan kvinnor och män, med tanke på att skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors pensioner är en följd av denna klyfta.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hitta sätt att förhindra att kvinnors 
deltagande i arbetsmarknaden påverkas negativt av åtgärder för att stödja, främja eller 
uppvärdera arbete i hemmet. Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur samhället 
och kvinnors sysselsättning påverkas av åtgärder för erkännande av arbete i hemmet, 
bland annat genom kostnadsberäkningar med hänsyn till pensionen.

12. Europaparlamentet efterlyser en sysselsättningsstrategi som dels uppmuntrar fler kvinnor 
att delta i arbetsmarknaden, dels bekämpar ojämlikhet i arbetslivet som leder till skillnader 
i pensionsavgifter och pensionsförmåner mellan män och kvinnor.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda ett förfarande för att få bort 
artikel 5.2 i rådets direktiv 2004/113/EG som möjliggör diskriminering i samband med 
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kvinnors pensioner.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för ett europeiskt ramdirektiv om 
minimipensioner där det skulle kunna fastställas att alla personer från och med en viss 
ålder, oavsett hur många år personen har arbetat, har rätt till en minimipension.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förpliktiga dem som 
tillhandahåller tjänste- och tilläggspensioner att tillämpa könsneutrala dödlighetstabeller 
när de beräknar pensionsförmåner, så att kvinnor inte straffas med lägre ersättningsnivåer 
på grund av sin högre medellivslängd.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
omfattande konsekvensbedömningar av alla socialförsäkringsreformer, särskilt av 
pensionssystemen, som kan inverka negativt på kvinnors sysselsättning och 
pensionsrättigheter, såsom nedskärningar i barn- och äldreomsorgen, pensionspolitiken 
etc.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
tjänstepensionssystemen och de privata pensionssystemen inte diskriminerar kvinnor och 
inte heller förstärker befintliga mönster som redan missgynnar kvinnor i fråga om 
förmåner och bidrag. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om artikel 5 i 
rådets direktiv 2004/113/EG kan ha diskriminerade effekter för kvinnor.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok ”Med sikte på tillräckliga, 
långsiktiga och trygga pensionssystem” under förutsättning att subsidiaritetsprincipen 
fortfarande respekteras och under förutsättning att pensionspolitiken och 
pensionssystemen fortsätter att vara medlemsstaternas ansvar och behörighetsområde.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok ”Med sikte på tillräckliga, 
långsiktiga och trygga pensionssystem i EU” under förutsättning att solidaritet mellan 
generationerna, solidaritet inom en viss generation och solidaritet mellan män och kvinnor 
bevaras i EU:s politik och i eventuella nya EU-förordningar och EU-direktiv.

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok ”Med sikte på tillräckliga, 
långsiktiga och trygga pensionssystem i EU”, särskilt kommissionens avsikt att göra det 
lättare för EU-medborgare som (tillfälligt) arbetar i en annan medlemsstat att förvärva 
pensionsrättigheter.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till att de möjligheter att 
förvärva (tilläggs-) pensioner som redan finns ofta är komplicerade och mycket riskfyllda. 
Parlamentet uppmuntrar kommissionen att göra det möjligt för medlemsstaterna att 
erbjuda mer öppenhet och säkerhet i samband med val eller fastställande av ett visst 
alternativ, särskilt för kvinnor som skulle dra nytta av ett kompletterande 
pensionssparande.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte gå vidare med nya krav från EU:s 
sida på en definition av begreppet ”tillräckliga pensioner”, eftersom en sådan definition 
inte skulle ta hänsyn till de stora skillnader som finns medlemsstaterna emellan i fråga om 
tillgängligheten till och kostnaderna för andra tjänster och förmåner för äldre personer 
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(såsom bostäder, omsorg och kollektivtrafik).
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