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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:

A. mivel fel kell mérni az elöregedő népességnek az államháztartás fenntarthatóságára 
gyakorolt hatását; mivel a jövő nemzedékeknek is élvezniük kell a megfelelő 
nyugdíjrendszerek előnyeit;

B. mivel a nyugdíjalapok az EU gazdasági növekedésének fontos befektetői, valamint 
alapvetően hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia keretében a 20–64 év közötti nők és 
férfiak 75%-os foglalkoztatottságának elérése tekintetében kitűzött cél teljesítéséhez, 
valamint a szociálisan befogadó társadalmak kialakulásához;

C. mivel a jelenlegi európai vitában a nyugdíjrendszereket túl gyakran pusztán az 
államháztartást terhelő ballasztnak tekintik, ahelyett, hogy az időskori szegénység 
leküzdésének alapvető eszközeként értékelnék, amely lehetővé teszi az újraelosztást az 
egyén saját életében és társadalmi szinten horizontálisan;

D. mivel az időskorú európaiak számára a nyugdíj a fő bevételi forrás, és mivel annak 
biztosítania kell számukra a tisztességes életszínvonalat és a pénzügyi függetlenség 
lehetőségét; és mivel eközben a 75 év feletti nők körülbelül 22%-a az uniós szegénységi 
küszöb alatt él, kitéve a társadalmi kirekesztés veszélyének, és mivel a nők alkotják a 75 
év feletti lakosság többségét;

E.  mivel a gyermekekről, az idősekről, eltartott vagy beteg családtagokról való gondoskodás 
céljából a nők gyakrabban szakítják meg a karrierjüket vagy vállalnak részidős munkát, 
mint a férfiak, ennek következtében a nők gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben vagy 
vállalnak rosszabbul fizető munkát, mint a férfiak, továbbá mivel ezeket az időszakokat 
nem, vagy csak részben veszik figyelembe a nyugdíjszámításnál, és mivel 
következésképpen az ő nyugdíjuk alacsonyabb, és jobban ki vannak téve a szegénység 
kockázatának;

F. mivel a nők aránytalanul nagy számban képviseltetik magukat a részmunkaidős és 
rugalmas állások piacán;

G. mivel a be nem jelentett munkákat – főként házimunkát és az eltartottak gondozását –
többnyire a nők végzik;

H. mivel a legalacsonyabb képzettséget igénylő, legkevésbé elismert és legrosszabbul fizetett 
állásokat aránytalanul nagy számban nők töltik be, éppen ezért a bizonytalan 
foglalkoztatottság és az alacsonyabb fizetés sokkal inkább jellemző a nők, mint a férfiak 
körében;

I. mivel a nők nagyobb nehézségekbe ütköznek a munka és a magánélet 
összeegyeztetésekor, hiszen a családi felelősség nem mindig oszlik meg igazságosan, és a 
gyermekek és más eltartott családtagok gondozása elsősorban a nőkre hárul;
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J. mivel a nemek között a foglalkoztatás, a fizetés, a járulékok, valamint a családról való 
gondoskodás céljából a karrier megszakítása, a be nem jelentett munkavégzés, a 
bizonytalan foglalkoztatottság és a részmunkaidő terén fennálló egyenlőtlenségek 
súlyosan befolyásolják a nők nyugdíjának várható összegét;

K. mivel Európában a gazdasági és pénzügyi válságnak a jövedelemre és a 
foglalkoztatottságra gyakorolt negatív hatása növeli az időskori elszegényedés jövőbeli 
veszélyét;

L. mivel a Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága által kért, „Women Living 
Alone – An Update” c. tanulmány szerint több jelenleg létező nyugdíjrendszerben is jelen 
vannak a nemek közötti egyenlőtlenségek fokozódásához vezető rejtett kockázatok, 
melyek különösen az egyedül élő nőket veszélyeztetik;

M. mivel Veerle Miranda „Főzés, gondoskodás és önkéntesség: a nem fizetett munka 
világszerte” című, az OECD 116. számú, társadalmi, foglalkoztatási és migrációs 
munkadokumentumának tanulmánya rámutat a nemzeti nyugdíjrendszerekben jelenleg 
nem elismert, nem fizetett munka fontosságára;

N. mivel az EU-ban az 55–64 éves polgárok körében a foglalkoztatás mértéke mindössze 
47,4%, míg a nők körében csupán 40,2%; mivel néhány EU-tagállamban az összes 
meghirdetett állás csupán 2%-át töltik be 55 éves vagy annál idősebb emberek; mivel az 
ilyen alacsony foglalkoztatási arány generáción belüli eltéréseket idéz elő a nők és férfiak 
nyugdíja között, valamint generációk közötti különbséget eredményez, jelentős 
szakadékot létrehozva az egyes nemzedékek pénzügyi lehetőségei között;

O. mivel a nyugdíjreformok tervezett hatása általában a teljes pályafutáson át teljes 
munkaidőben alkalmazott, átlagos jövedelemmel rendelkező férfi foglalkoztatási 
profiljára épül; a nemek szerint lebontott, élethosszon alapuló biztosításmatematikai 
táblázatok negatív hatással vannak a nők nyugdíjának számítására és alacsonyabb 
bérpótlási arányt biztosítanak;

P. mivel a nők – különösen az 50 év felettiek – gyakran vállalnak rosszabbul fizetett munkát, 
valamint mivel kevésbé rugalmasak a munkaerőpiacon, ezáltal még nehezebben tudnak 
pénzt félretenni nyugdíjcélú megtakarításokra;

1. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban szükség van a nyugdíjrendszer reformjára, hogy 
lépést tartsanak a demográfiai helyzet alakulásával és a változó munkaerőpiaccal; 
hangsúlyozza, hogy a reformoknak társadalmilag igazságosnak kell lenniük, valamint 
erősíteniük kell a szolidaritási mechanizmusokat és a nemek közötti egyenlőséget; 
hangsúlyozza, hogy a reformokba a társadalmi partnereket és az érdekelteket is be kellene 
vonni, és azokról megfelelően tájékoztatni kellene a polgárokat;

2. rámutat arra, hogy a tagállamoknak támogatniuk kell az arra irányuló kutatásokat, hogy a 
különböző nyugdíjindexálási képletek hogyan befolyásolják az időskori elszegényedés 
kockázatát, a nemek közötti egyenlőség szempontjait is figyelembe véve; felhívja a 
tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet az idősödő emberek szükségleteinek 
változásaira – például a tartós gondozás iránti igényükre –, biztosítva, hogy az időskorúak, 
és köztük különösen a nők, megfelelő nyugdíjat kapjanak és esélyt a méltóságteljes életre;
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3. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjpolitika a szociálpolitika kulcsfontosságú eleme, és hogy a 
nyugdíj egyrészt a generációk közötti közvetlen pénzügyi szolidaritást biztosító 
mechanizmus, másrészt a jövőbe való befektetés;

4. rámutat arra, hogy a tagállamok felelőssége a nyugdíjrendszerek kialakítása, valamint 
hangsúlyozza az uniós szintű, globális és koordinált megközelítés előnyeit;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a nők és férfiak közötti egyenlő elbánás elvének 
a nyugdíjbiztosítási rendszerekben való következetes alkalmazására, valamint arra, hogy 
különösen a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben a nőket ne érje hátrányos 
megkülönböztetés, hogy ezek a rendszerek ezáltal ne azokat a jelenlegi mintákat erősítsék, 
amelyek révén az ellátások és a járulékok tekintetében a nőket hátrányos 
megkülönböztetés éri;

6. felszólítja a Bizottságot és az EU tagállamait, hogy végezzenek átfogó hatásvizsgálatot az 
összes társadalombiztosítási reformról, különösen azokról a nyugdíjrendszereket érintő 
reformokról, amelyek negatív hatással is lehetnek a nők foglalkoztatására és 
nyugdíjjogosultságára, mint például a napközis ellátást és az idősgondozást, vagy a 
nyugdíjpolitikákat érintő megszorítások stb.;

7. emlékeztet rá, hogy a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az azonos munkát végző 
nők és férfiak közötti bér- és jövedelemkülönbség megszüntetésére, valamint a nagyobb 
felelősséggel járó posztok betöltésére adódó lehetőségeik terén mutatkozó különbségek és 
a nemek közötti munkaerő-piaci egyenlőtlenségek felszámolására, melyek a nyugdíjakat 
is érintik, és jelentős eltéréseket eredményeznek a női nyugdíjak között, valamint a 
nőknek és férfiaknak fizetett nyugdíjak között, utóbbiak számottevő előnyére; sürgeti a 
Bizottságot, hogy terjessze elő a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatát; megjegyzi, hogy 
az elmúlt évek számtalan kampánya, célkitűzése és intézkedése ellenére a nemek közötti 
tág bérszakadék továbbra is konokul tartja magát;

8. hangsúlyozza, hogy sürgős intézkedésekre van szükség a magánszektorban jelentkező – a 
legtöbb tagállamban igen jelentős –, nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében;

9. felhívja a tagállamokat, hogy tegyék rugalmasabbá a nyugdíjkorhatárt a nemekre 
vonatkozó szempontok figyelembevétele és a nyugdíjminimum biztosítása mellett;

10. rámutat, hogy azok a tagállami nyugdíjrendszerek, melyek nem veszik figyelembe az 
egyedül élő nők sajátos helyzetét, vagy általánosságban a nemek szempontját, rendszerint 
közvetett módon hátrányosan megkülönböztetik a nőket, és fokozottan kiteszik őket az 
elszegényedés kockázatának;

11. rámutat, hogy miközben a rugalmas és a részmunkaidő megkönnyítik – főleg a nők 
számára – a hivatás és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtését, alacsony 
fizetéssel és a jövőben ennek megfelelően alacsonyabb nyugdíjjal járnak együtt; 
hangsúlyozza, hogy az alacsony béreket túlnyomórészt, a rendkívül alacsony béreket 
pedig csaknem kivétel nélkül a részmunkaidőben foglalkoztatottak kapják, és a dolgozó 
szegények mintegy 80%-a nő;

12. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az azonos készségekkel rendelkező és azonos posztot 
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betöltő férfiaknak és nőknek fizetett díjazásban megnyilvánuló különbségeket, tekintve, 
hogy ezek következtében a nők jövedelme még inkább elmarad a férfiakétól, és növelik a 
nyugdíjazásukat vagy özveggyé válásukat követően szegénységbe süllyedő nők már ma is 
jelentős számát;

13. elismeri, hogy szükség van a nők és férfiak nyugdíjkorhatárának a megnövekedett várható 
élettartamhoz való hozzáigazítására, ugyanakkor javítani kell az egész életen át tartó 
tanuláshoz való hozzáférést, megkönnyítve a munka, a családi és a magánélet által 
támasztott kihívások összeegyeztetését, emellett előmozdítva a tevékeny időskort;

14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nyugdíjak vonatkozásában 
alkalmazzanak a teljes életpályára épülő megközelítést, figyelembe véve az emberek 
munkával töltött életének teljes hosszát, beleértve a munkaviszonyban bekövetkező 
megszakításokat és a pályafutást érintő változásokat, annak érdekében, hogy a rendszer 
figyelembe vegye a nem fizetett gondozói munka társadalmi és gazdasági előnyeit, 
valamint a modern munkavégzési formákat;

15. hangsúlyozza a nők és férfiak nyugdíjkorhatára egyenlővé tételének és az idősebb nők és 
férfiak foglalkoztathatósága javításának fontosságát a munkaerő-piacon maradásuk 
lehetővé tétele érdekében, ami jelentősen növelné az idősebb munkavállalók aktivitási 
rátáját;

16. hangsúlyozza, hogy a nők átlagosan hosszú, részmunkaidős munkanélküliségben töltött 
időszakai, alacsonyabb bérei, átlagosan kevesebb munkával töltött órái súlyos 
következményekkel járnak keresetükre, társadalombiztosítási juttatásaikra és végül, de 
nem utolsó sorban, hosszú távon a nyugdíjukra nézve;

17. hangsúlyozza, hogy a nőket magasabb várható élettartamuk okán nem érheti hátrányos 
megkülönböztetés a nyugdíjkalkulációk során;

18. üdvözli a Bizottságnak a nyugdíjasok jövedelmének fokozását célzó, a kiegészítő nyugdíj-
előtakarékossági rendszerek fejlesztésének ösztönzésére tett kezdeményezését;

19. hangsúlyozza, hogy az első pillért továbbra is az öregségi nyugdíj fő biztosítójaként kell 
számon tartani, és a Bizottságnak intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy a 
második és harmadik pillér elérhetőbbé és átláthatóbbá váljon a nők számára, mivel 
jelenleg nekik kevesebb lehetőségük van kiegészítő nyugdíj-megtakarítások 
felhalmozására, mint a férfiaknak;

20. sürgeti a tagállamokat, hogy feleljenek meg az anyasági jogokra vonatkozó 
jogszabályoknak, és hajtsák végre azokat, hogy a nőket nyugdíjuk tekintetében ne érhesse 
hátrányos megkülönböztetés annak következtében, hogy munkával töltött éveik alatt 
gyermeket vállaltak;

21. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak jobb tájékoztatást kell nyújtaniuk a polgárok 
számára, hogy a tények teljes tudatában hozhassák meg nyugdíjtervüket érintő 
döntéseiket;

22. ösztönzi a tagállamokat, hogy a nők vagy a férfiak gyermek vagy más eltartott családtag 
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gondozásával töltött idejét a nyugdíj kiszámítása szempontjából biztosítási időszakként 
vegyék figyelembe;

23. úgy véli, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség szemszögéből szükséges a 
nyugdíjjogosultságok személyre szabása, és biztosítani kellene annak a sok idős nőnek a 
biztos megélhetését is, akik jelenleg özvegyi nyugdíjból és más származtatott jogokon 
alapuló ellátásokból tartják fenn magukat;

24. hangsúlyozza, hogy a gyermek- és idősgondozást nyújtó szociálpolitikák és szociális 
szolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a nők a férfiakkal egyenlő esélyekhez 
juthassanak a családdal és magánéletükkel összeegyeztethető, fizetett állások megszerzése 
vonatkozásában, amelyek elegendő nyugdíjjogosultságot biztosítanak ahhoz, hogy 
méltányos nyugdíjat kaphassanak időskorukban;

25. hangsúlyozza, hogy szükség van a tagállamok az irányú ösztönzésére, hogy szociális 
rendszereikben a nyugdíjkorhatár elérésekor elismerjék azt az időt, amelyet az érintettek –
többnyire nők – az eltartott családtagok gondozásával és ápolásával töltöttek;

26. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyenek javaslatot olyan új 
megoldásokra, amelyek biztosítják, hogy a törvényesen végzett, nem hivatalos munkát 
jobban megfizessék, és később a nyugdíjjogosultságok megállapításakor figyelembe 
vegyék;

27. üdvözli a fehér könyvnek a gondozásért járó jóváírás létrehozására vonatkozó javaslatát, 
amely szerint az eltartott személyek gondozásával töltött időszakot úgy a nők, mint a 
férfiak esetében beleszámítanák a nyugdíjba, ahogy az egyes tagállamokban már 
megvalósul;

28. kéri, hogy a nők gyermekekkel, fogyatékosokkal és eltartottakkal foglalkozó szervezetek 
működtetésében való részvételét és ez iránti kötelezettségvállalásukat vegyék figyelembe 
korábbi szakmai tapasztalataik elismerésekor, lehetővé téve számukra a munkaviszony 
megszakadásának elkerülését, amely jövőbeli nyugdíjuk csökkenését eredményezné;

29. kéri, hogy a tagállamok szükség esetén újra vizsgálják át a társadalombiztosítási rendszert 
a nők és férfiak nyugdíjszintje közötti jelentős különbségek elkerülése érdekében, továbbá 
vegyék fontolóra olyan korrekciós tényezők bevezetését, amelyek figyelembe veszik a 
rövid távú foglalkoztatás miatt kialakuló járulékbefizetési elmaradásokat;

30. újra megismétli, hogy rendkívül fontos az olyan nemi sztereotípiák elleni küzdelem, 
amelyek a nők munkavállalásának hagyományosan csupán másodlagos szerepet 
tulajdonítanak, ami azt eredményezi, hogy a nők által végzett munkákért alacsonyabb bér 
jár; 

31. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak jó minőségű és megfizethető gyermek- és 
eltartott-gondozási szolgáltatásokat.
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