
AD\927380LT.doc PE502.102v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2012/2234(INI)

20.2.2013

NUOMONĖ
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkės
(2012/2234(INI))

Nuomonės referentė: Regina Bastos



PE502.102v02-00 2/8 AD\927380LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\927380LT.doc 3/8 PE502.102v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

A. kadangi būtina įvertinti senėjančios visuomenės poveikį viešųjų finansų tvarumui; kadangi 
ateities kartos turėtų turėti galimybę naudotis adekvačiomis pensijų sistemomis;

B. kadangi pensijų fondai yra ES ekonomikos augimui svarbūs investuotojai ir labai 
prisideda siekiant strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžto strateginio tikslo užtikrinti, kad 
20–64 metų amžiaus vyrų ir moterų užimtumas siektų 75 proc. lygį, ir kuriant socialiai 
įtraukias visuomenes;

C. kadangi dabar Europoje vykstančiose diskusijose pensijų sistemos pernelyg dažnai 
vertinamos tik kaip našta viešiesiems finansams, o ne esminė kovos su skurdu senatvėje 
priemonė, suteikianti galimybę perskirstyti lėšas viso asmens gyvenimo laikotarpiu ir 
visos visuomenės mastu;

D. kadangi pensijos yra pagrindinis pagyvenusių europiečių pajamų šaltinis ir turėtų 
užtikrinti tinkamą jų gyvenimo lygį bei leisti jiems būti finansiškai nepriklausomais; 
tačiau kadangi apie 22 proc. vyresnių nei 75 metų amžiaus moterų gyvena žemiau 
Europos Sąjungos skurdo ribos, taigi joms gresia socialinė atskirtis, ir kadangi dauguma 
vyresnių nei 75 metų amžiaus asmenų yra moterys;

E. kadangi moterys dažniau negu vyrai daro karjeros pertraukas ir dirba ne visą darbo dieną, 
kad galėtų prižiūrėti vaikus ir pagyvenusius, priklausomus arba sergančius šeimos narius, 
ir dėl to joms dažniau nei vyrams gali tekti rinktis darbą ne visą darbo dieną arba menkiau 
apmokamą darbą ir kadangi apskaičiuojant pensijas į šias pertraukas iš viso 
neatsižvelgiama arba atsižvelgiama tik iš dalies, todėl moterų pensijos dažnai mažesnės 
nei vyrų ir jos patiria didesnę skurdo riziką;

F. kadangi darbo ne visą darbo dieną ir darbo pagal lankstų grafiką darbo rinkoje moterų 
skaičius yra neproporcingas;

G. kadangi moterys sudaro didelę dalį darbuotojų, kurių darbas nedeklaruojamas, daugiausia 
namų ruošos ir priklausomų asmenų priežiūros srityse;

H. kadangi pernelyg daug moterų dirba kvalifikacijos, darbo užmokesčio ir prestižo požiūriu 
prasčiausius darbus, todėl jos turi mažiau su darbu susijusių garantijų negu vyrai ir joms 
mokama mažiau;

I. kadangi moterims sunkiau suderinti darbą ir šeimos gyvenimą, nes su šeima susijusiomis 
pareigomis ne visada dalijamasi teisingai ir prižiūrėti vaikus bei kitus priklausomus 
šeimos narius daugiausia tenka moterims;

J. kadangi vyrų ir moterų nelygybė, susijusi su užimtumu, darbo užmokesčiu, įmokomis, 
karjeros pertraukomis, nedeklaruojamu darbu, nesaugiu darbu ir darbu ne visą darbo dieną 
dėl pareigų šeimoje, gali turėti didelį poveikį pensijos, į kurią gali pretenduoti moterys, 
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dydžiui;

K. kadangi dėl neigiamo ekonomikos ir finansų krizės Europoje poveikio uždarbiui ir 
užimtumui ateityje padidės skurdo senatvėje rizika;

L. kadangi tyrimas „Vienišos moterys: naujausi duomenys“ (angl. Women living alone – an 
update), atliktas Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto užsakymu, 
rodo, kad kai kurioms dabar galiojančioms pensijų sistemoms būdinga rizika, dėl kurios 
gali padidėti lyčių nelygybė, ypač kai tai susiję su vienišomis moterimis;

M. kadangi EBPO darbo dokumente Nr. 116 socialiniais, užimtumo ir migracijos klausimais 
„Maisto ruoša, priežiūra ir savanoriška veikla. Nemokamas darbas visame pasaulyje“ 
(angl. Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, aut. Veerle 
Miranda) nušviečiama nemokamo darbo, kuris dar nėra pripažįstamas pagal nacionalines 
pensijų sistemas, svarba;

N. kadangi ES 55–64 metų amžiaus asmenų užimtumo rodiklis tesiekia 47,4 proc. ir 
dirbančių šio amžiaus grupės moterų yra tik 40,2 proc.; kadangi kai kuriose ES valstybėse 
narėse į visas laisvas darbo vietas priimama tik 2 proc. 55 metų arba vyresnių asmenų; 
kadangi dėl tokių žemų užimtumo rodiklių atsiranda atotrūkis tarp tos pačios kartos vyrų 
ir moterų, taip pat skirtingų kartų asmenų atotrūkis, lemiantis didelius skirtingų kartų 
atstovų finansinių išteklių skirtumus;

O. kadangi numatant pensijų reformų poveikį dažniausiai remiamasi vyro, dirbančio visą 
darbo dieną, be pertraukų siekiančio karjeros, gaunančiu vidutinį darbo užmokestį, 
prototipu; kadangi statistinės lytimi pagrįstos gyvenimo trukmės lentelės neigiamai veikia 
moterų pensijų apskaičiavimą ir remiantis jomis nustatoma mažesnė santykinė moterų 
pensijų norma;

P. kadangi moterys dažniau dirba menkiau apmokamą darbą ir turi mažiau lankstumo darbo 
rinkoje, ypač jei joms daugiau nei 50 metų, ir todėl joms daug sunkiau skirti santaupų 
pensijai kaupti;

1. pabrėžia, kad kai kuriose valstybėse narėse reikia atlikti pensijų sistemų reformą, kad būtų 
išspręstos su demografiniais pokyčiais ir kintančiomis darbo rinkomis susijusios 
problemos; pabrėžia tai, kad reformos turi būti grindžiamos socialinio teisingumo principu 
ir stiprinti solidarumo priemones bei lyčių lygybę; atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant 
reformas turėtų dalyvauti socialiniai partneriai ir atitinkamos suinteresuotosios šalys ir kad 
piliečiai turėtų būti tinkamai apie jas informuojami;

2. pažymi, kad valstybės narės turėtų remti mokslinius tyrimus, susijusius su tuo, kaip 
skirtingos pensijų indeksavimo formulės veikia riziką atsidurti skurde sulaukus vyresnio 
amžiaus, atsižvelgiant į lyčių aspektą; ragina valstybes nares ypač atsižvelgti į kintančius 
žmogaus poreikius jam senstant, pvz., į ilgalaikės priežiūros poreikį, siekiant užtikrinti, 
kad pagyvenę asmenys, daugiausia moterys, galėtų gauti tinkamą pensiją ir oriai gyventi;

3. pabrėžia, kad pensijų politika yra svarbiausias socialinės politikos aspektas ir kad pensijos 
yra tiesioginio finansinio kartų solidarumo ir investicijų į ateitį priemonė;
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4. pažymi, kad valstybės narės atsakingos už tai, kad būtų parengtos pensijų sistemos, ir 
pabrėžia visuotinio ir koordinuoto požiūrio, kuriuo būtų vadovaujamasi ES lygmeniu, 
naudą;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad taikant pensijų draudimo sistemas būtų 
nuosekliai vadovaujamasi vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principu ir ypač kad 
profesinių pensijų sistemos nebūtų diskriminacinės moterų atžvilgiu, kad jas taikant 
nebūtų stiprinamos dabartinės tendencijos, dėl kurių moterys ir taip yra nepalankioje 
padėtyje išmokų ir įmokų požiūriu;

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

7. primena, kad valstybėms narėms reikia imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama 
panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir pajamų už tą patį darbą skirtumą ir 
skirtumus jiems siekiant užimti atsakingas pareigas, taip pat lyčių nelygybę darbo rinkoje 
– tai taip pat turi poveikį pensijoms, dėl kurio moterų gaunamos pensijos labai skiriasi nuo 
vyrų gaunamų daug didesnių pensijų; primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl 
esamų teisės aktų persvarstymo; pažymi, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas 
atkakliai nemažėja nepaisant pastaraisiais metais įgyvendintų nesuskaičiuojamų 
kampanijų, užsibrėžtų tikslų ir taikytų priemonių;

8. pabrėžia, kad būtina skubiai imtis priemonių prieš moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumą privačiame sektoriuje, kuris kai kuriose valstybėse ypač didelis;

9. ragina valstybes nares skatinti lankstumą sulaukus pensinio amžiaus atsižvelgiant į lyties 
aspektą ir užtikrinant minimalią pensiją;

10. pažymi, kad, kai pagal valstybių narių pensijų sistemas neatsižvelgiama į ypatingą vienišų 
moterų padėtį ar lytį apskritai, moterys apskritai patiria netiesioginę diskriminaciją ir joms 
gresia didesnė skurdo rizika;

11. pažymi, kad, nors dėl lankstaus darbo grafiko ir darbo ne visą darbo dieną lengviau 
suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą, ypač moterims, už juos taip pat mokamas mažesnis 
atlyginimas ir todėl ateityje bus gaunamos mažesnės pensijos; pabrėžia, kad didelė dalis 
mažų atlyginimų ir beveik visi labai maži atlyginimai mokami už darbą ne visą darbo 
dieną ir kad apie 80 proc. skurstančių darbuotojų yra moterys;

12. pabrėžia, kad reikia mažinti tokius pat įgūdžius turinčių ir tą patį darbą dirbančių vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą, nes dėl to moterys savo pajamomis netgi dar labiau 
atsilieka nuo vyrų, taigi daug į pensiją išėjusių arba našlėmis tapusių moterų patiria 
skurdą;

13. pripažįsta, kad būtina suderinti moterų ir vyrų pensinį amžių, siekiant atsižvelgti į 
tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimą ir kartu gerinti galimybes mokytis visą gyvenimą, 
kad žmonėms būtų lengviau derinti profesinį, šeimos bei privatų gyvenimą ir kad būtų 
skatinamas vyresnių žmonių aktyvumas;



PE502.102v02-00 6/8 AD\927380LT.doc

LT

14. ragina Komisiją ir valstybes nares vadovautis gyvenimo perspektyvos požiūriu į pensiją, 
pagal kurį būtų atsižvelgta į visą asmens profesinio gyvenimo trukmę, įskaitant karjeros 
pertraukas ir pokyčius, kad būtų atspindėta nemokamo priežiūros darbo ir šiuolaikinių 
darbo modelių socialinė ir ekonominė nauda;

15. pabrėžia, kad svarbu suvienodinti moterų ir vyrų pensinį amžių ir užtikrinti geresnes 
galimybes įsidarbinti vyresnio amžiaus moterims ir vyrams, kad jie galėtų likti darbo 
rinkoje, nes tai labai padės didinti pagyvenusių darbuotojų darbo jėgos aktyvumo lygį;

16. pabrėžia, kad moterų ilgi vidutiniai darbo ne visą darbo dieną laikotarpiai, mažesnis darbo 
užmokestis ir mažesnis vidutinis darbo valandų skaičius labai paveikia jų pajamas, 
socialinės apsaugos išmokas ir ilgainiui ypač jų pensijas;

17. pabrėžia, kad moterų ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė neturėtų būti diskriminacijos 
pagrindas apskaičiuojant pensijas;

18. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama skatinti papildomų privačių pensijų 
kaupimo vystymą siekiant didinti pensininkų pajamas;

19. pabrėžia, kad pirmoji pakopa toliau turėtų būti pagrindinis senatvės pensijų šaltinis ir kad 
Komisija turėtų imtis priemonių, kad antroji ir trečioji pakopos būtų prieinamesnės ir
skaidresnės moterims, nes jos šiuo metu turi mažiau galimybių nei vyrai kaupti 
papildomas santaupas pensijai;

20. primygtinai ragina valstybes nares laikytis teisės aktų dėl motinystės teisių ir juos taikyti, 
kad moterys neatsidurtų nepalankioje padėtyje pensijos požiūriu dėl to, kad būdamos 
darbingo amžiaus jos buvo motinos;

21. pabrėžia, jog reikia skatinti valstybes nares geriau informuoti piliečius, kad jie galėtų 
planuoti ir priimti sprendimus dėl pensijos žinodami išsamius faktus;

22. ragina valstybes nares nustatant teises į pensiją ir jas apskaičiuojant vertinti laikotarpius, 
kai moterys ar vyrai įpareigoti prižiūrėti vaikus arba kitus priklausomus savo šeimos 
narius, taip pat užsiimti namų ruoša, kaip apdraudžiamuosius laikotarpius;

23. mano, kad lyčių lygybės požiūriu būtina individualizuoti teises į pensiją ir kad reikėtų 
užtikrinti daugybės pagyvenusių moterų, šiuo metu priklausomų nuo našlės pensijos ar 
kitų įgytų teisių, saugumą;

24. pabrėžia, kad socialinė politika ir socialinės paslaugos, kurių pagrindu užtikrinama vaikų, 
pagyvenusių asmenų ir kitų priklausomų asmenų priežiūra, ypač svarbios siekiant 
užtikrinti, kad moterys, kaip ir vyrai, turėtų tokias pat galimybes dirbti mokamą darbą, 
suderinamą su šeimos ir asmeniniu gyvenimu, kurį dirbdamos jos galėtų įgyti pakankamas 
teises į pensiją, kad sulaukusios senatvės galėtų gauti tinkamą pensiją;

25. pabrėžia, kad reikia skatinti valstybes nares pagal savo socialines sistemas ir asmeniui 
sulaukus pensinio amžiaus pripažinti laiką, kurį dažniausiai moterys yra praleidusios 
prižiūrėdamos ir remdamos priklausomus asmenis;
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26. ragina valstybes nares ir Komisiją siūlyti naujus sprendimus, kuriais būtų siekiama 
užtikrinti, kad neoficialus teisėtas darbas būtų geriau apmokamas ir kad į jį būtų 
atsižvelgta nustatant teises pensijai gauti;

27. palankiai vertina baltojoje knygoje pateiktą raginimą kurti specialius priežiūros kreditus, 
susijusius su priklausomais asmenimis, t. y. priemones, kad apskaičiuojant individualią 
moters ar vyro pensiją būtų atsižvelgta į laikotarpius, praleistus rūpinantis priklausomais 
asmenimis, kaip tai jau numato kai kurios valstybės narės;

28. ragina atsižvelgti į moterų dalyvavimą vadovaujant vaikų, neįgaliųjų ar priklausomų 
asmenų asociacijoms ir jų atsidavimą šiai veiklai apskaičiuojant ankstesnę jų patirtį, kad 
jos galėtų išvengti karjeros pertraukų, dėl kurių būtų sumažinta būsima pensija;

29. prašo valstybes nares, jeigu reikia, iš naujo išanalizuoti socialinės apsaugos sistemas 
siekiant išvengti didelių vyrų ir moterų pensijų dydžių skirtumų ir svarstyti galimybes 
pradėti taikyti korekcinius koeficientus, kad būtų atsižvelgiama į įmokų skirtumus, 
kuriuos lemia trumpalaikis darbas;

30. dar kartą primena, kad svarbu kovoti su lyčių stereotipais, dėl kurių moterims tradiciškai 
pavedamas dirbti antraeilis darbas ir galiausiai moterys gauna mažesnį darbo užmokestį;

31. ragina valstybes nares užtikrinti kokybiškas vaikų priežiūros ir priklausomų asmenų 
priežiūros paslaugas už prieinamą kainą.
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