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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że należy ocenić wpływ starzenia się społeczeństwa na stabilność 
finansów publicznych; mając na uwadze, że przyszłe pokolenia powinny móc korzystać z 
odpowiednich systemów emerytalnych;

B. mając na uwadze, że fundusze emerytalne są ważnym inwestorem działającym na rzecz 
wzrostu gospodarczego UE oraz znacząco przyczyniają się do realizacji celu strategii 
„Europa 2020” polegającego na osiągnięciu stopy zatrudnienia mężczyzn i kobiet w 
wieku 20-64 lat na poziomie 75%, a także społeczeństw sprzyjających integracji;

C. mając na uwadze, że w toczącej się obecnie debacie europejskiej systemy emerytalne są 
zbyt często uznawane po prostu za obciążenie dla finansów publicznych, a nie za 
podstawowy instrument przeciwdziałania ubóstwu osób starszych, umożliwiający 
redystrybucję w ciągu życia jednostki i w całym społeczeństwie;

D. mając na uwadze, że emerytury stanowią główne źródło dochodów Europejczyków w 
podeszłym wieku i że mają one na celu zapewnienie im godnego poziomu życia oraz 
umożliwienie im niezależności finansowej; mając na uwadze, że mimo tego około 22% 
kobiet powyżej 75 roku życia w Unii Europejskiej znajduje się poniżej progu ubóstwa, a 
tym samym są one narażone na ryzyko wykluczenia społecznego, oraz mając na uwadze, 
że kobiety stanowią znaczną większość osób powyżej 75 roku życia;

E. mając na uwadze, że kobiety częściej przerywają karierę zawodową niż mężczyźni i 
częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, aby opiekować się dziećmi bądź 
starszymi, niesamodzielnymi lub chorymi członkami rodziny, co może skłonić je do 
podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin lub pracy o niskim wynagrodzeniu, i mając 
na uwadze że te okresy przerw nie są uwzględniane lub są uwzględniane częściowo przy 
obliczaniu emerytur oraz że w związku z tym ich emerytura jest często niższa i są one 
bardziej narażone na ryzyko ubóstwa;

F. mając na uwadze niewspółmiernie duży udział kobiet w rynku elastycznego zatrudnienia i 
pracy w niepełnym wymiarze godzin;

G. mając na uwadze, że kobiety stanowią duży odsetek pracowników niedeklarowanych, 
zwłaszcza w sektorze prac domowych i opieki nad osobami zależnymi;

H. mając na uwadze, że kobiety są często zatrudniane na stanowiskach najniższego szczebla 
pod względem kwalifikacji, wynagrodzenia i prestiżu, w związku z czym zmagają się z 
większą niestabilnością zatrudnienia niż mężczyźni i otrzymują niższe wynagrodzenie;

I. mając na uwadze, że kobiety napotykają większe trudności w godzeniu życia rodzinnego z 
zawodowym, gdyż obowiązki związane z życiem rodzinnym nie zawsze są sprawiedliwie 
dzielone, a opieka nad dziećmi i innymi zależnymi członkami rodziny spada głównie na 
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kobiety;

J. mając na uwadze, że różnice między mężczyznami a kobietami w dziedzinie zatrudnienia, 
wynagrodzenia, składek, przerw w karierze, pracy niedeklarowanej, niepewnego 
zatrudnienia i pracy w niepełnym wymiarze godzin, związane z obowiązkami rodzinnymi, 
mają poważne konsekwencje dla wysokości emerytur, o jakie mogą się ubiegać kobiety;

K. mając na uwadze, że negatywny wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego w Europie 
na wynagrodzenia i aktywność zawodową doprowadzi w przyszłości do większego 
zagrożenia ubóstwem osób starszych;

L. mając na uwadze, że zaktualizowane opracowanie na temat kobiet żyjących samotnie, 
zamówione przez parlamentarną Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia, wskazuje na 
ukryte ryzyko pogłębienia się dysproporcji związanych z płcią, wynikających z 
istniejących systemów emerytalnych, zwłaszcza w odniesieniu od kobiet żyjących 
samotnie;

M. mając na uwadze, że dokument roboczy OECD nr 116 dotyczący spraw społecznych, 
zatrudnienia i migracji zatytułowany „Gotowanie, opieka i wolontariat: niepłatna praca na 
świecie” (Veerle Miranda) rzuca światło na znaczenie niepłatnej pracy, która dotychczas 
nie została uznana w krajowych systemach emerytalnych;

N. mając na uwadze, że w UE stopa zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat wynosi zaledwie 
47,4%, a wśród kobiet – 40,2%; mając na uwadze, że w niektórych państwach 
członkowskich UE jedynie 2% wszystkich wolnych stanowisk pracy przypada osobom w 
wieku 55 lat lub starszym; mając na uwadze, że tak niskie stopy zatrudnienia powodują 
międzypokoleniową różnicę w wysokości emerytur, między mężczyznami i kobietami, a 
także międzypokoleniową różnicę wynikającą ze znacznych rozbieżności między 
pokoleniami, jeśli chodzi o zasoby finansowe;

O. mając na uwadze, że opracowywane projekty związane ze skutkami reform systemów 
emerytalnych opierają się zazwyczaj na profilu mężczyzny pracującego w pełnym 
wymiarze godzin i otrzymującego średnie wynagrodzenie; mając na uwadze, że 
aktuarialne tabele statystycznej długości życia z podziałem na płeć mają negatywny 
wpływ na obliczanie emerytur kobiet i przewidują w odniesieniu do nich niższą stopę 
zastąpienia dochodów netto przez świadczenie emerytalne;

P. mając na uwadze, że kobiety są częściej zatrudniane na stanowiskach słabiej 
wynagradzanych i korzystają w mniejszym stopniu z elastycznych rozwiązań rynku pracy, 
co dotyczy w szczególności kobiet po 50 roku życia, w związku z czym jest im trudniej 
oszczędzać na systemy emerytalne;

1. podkreśla, że w szeregu państw członkowskich istnieje potrzeba przystąpienia do reformy 
systemów emerytalnych, aby nadążyć za zmianami demograficznymi i zmieniającymi się 
rynkami pracy; kładzie nacisk na fakt, że reformy muszą być sprawiedliwe społecznie
oraz wzmacniać mechanizmy solidarności i równość płci; podkreśla, że w reformach 
powinni uczestniczyć partnerzy społeczni i odpowiednie zainteresowane podmioty, a 
społeczeństwo powinno być właściwie informowane o tych reformach;
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2. wskazuje, że państwa członkowskie powinny wspierać badania w zakresie wpływu 
poszczególnych wzorów indeksacji emerytur na ryzyko ubóstwa na starość, przy 
uwzględnieniu wymiaru płci; apeluje do państw członkowskich o wzięcie w szczególności 
pod uwagę zmian, jakie zachodzą w potrzebach ludzi w miarę starzenia się, np. potrzeby 
opieki długoterminowej, tak by zapewnić starszym osobom, a zwłaszcza kobietom, 
możliwość godnego życia i otrzymywania adekwatnej emerytury;

3. podkreśla, że polityka emerytalna stanowi kluczowy element polityki społecznej i że 
emerytury stanowią mechanizm bezpośredniej solidarności finansowej między 
pokoleniami, a także inwestycję w przyszłość;

4. podkreśla, że za opracowywanie systemów emerytalnych odpowiedzialne są państwa 
członkowskie, i podkreśla korzyści płynące z kompleksowego podejścia, 
skoordynowanego na szczeblu europejskim;

5. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dopilnowanie, by zasada równego 
traktowania kobiet i mężczyzn była konsekwentnie stosowania w systemach ubezpieczeń 
emerytalnych i aby w szczególności pracownicze systemy emerytalne nie były 
dyskryminujące dla kobiet oraz nie utrwalały istniejących wzorców, które i tak stawiają 
już kobiety w niekorzystnej sytuacji pod względem świadczeń i składek;

6. apeluje do Komisji i państw członkowskich UE o przeprowadzenie kompleksowych ocen 
wpływu obejmujących wszystkie reformy ubezpieczeń społecznych, w szczególności 
systemów emerytalnych, które mogą mieć negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet i 
prawa emerytalne, taki jak cięcia w zakresie opieki dziennej i świadczeń opiekuńczych 
nad osobami starszymi, polityka emerytalna itp.;

7. przypomina o konieczności podjęcia przez państwa członkowskie kroków zmierzających 
do zlikwidowania rozbieżności w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn za taką samą pracę 
oraz niejednakowego dostępu do odpowiedzialnych stanowisk, a także nierówności 
wynikające z płci na rynku pracy, które odbijają się również na wysokości emerytur, co 
prowadzi do znacznych różnic w wysokości emerytur pobieranych przez kobiety i 
znacznie wyższych emerytur mężczyzn; apeluje do Komisji, by przedstawiła wniosek w 
sprawie przeglądu obowiązujących przepisów; odnotowuje, że pomimo niezliczonych 
kampanii, celów i działań przygotowanych w ostatnich latach zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć pozostaje uporczywie ogromne;

8. podkreśla, że należy przedsięwziąć niezbędne środki przeciw różnicy w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn w sektorze prywatnym, która w większości państw członkowskich jest 
dość znacząca;

9. apeluje do państw członkowskich o wspieranie elastyczności w ustalaniu wieku 
emerytalnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymiaru płci i zagwarantowaniu 
emerytury minimalnej;

10. wskazuje, że jeśli w systemach emerytalnych państw członkowskich nie uwzględnia się 
szczególnych okoliczności kobiet żyjących samotnie lub ogólnie płci, kobiety są ogólnie 
pośrednio dyskryminowane i narażone na wyższe ryzyko ubóstwa;
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11. zauważa, że środki związane z elastycznym czasem pracy i zatrudnieniem w niepełnym 
wymiarze godzin co prawda ułatwiają godzenie życia osobistego, rodzinnego i 
zawodowego, zwłaszcza w przypadku kobiet, to jednak oznaczają niższe wynagrodzenie, 
a tym samym niższe emerytury w przyszłości; podkreśla, że zdecydowana większość 
niskich płac oraz niemal wszystkie bardzo niskie płace dotyczą pracy w niepełnym 
wymiarze godzin, a około 80% ubogich pracowników to kobiety;

12. podkreśla konieczność zmniejszenia rozbieżności między zarobkami kobiet i mężczyzn, 
które przy takich samych kompetencjach i na takich samych stanowiskach prowadzą do 
nierówności płacowych i do wysokiego poziomu ubóstwa wśród emerytek lub wdów;

13. uznaje konieczność dostosowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, aby uwzględnić 
wydłużenie się średniego trwania życia, polepszając jednocześnie dostęp do uczenia się 
przez całe życie, możliwości godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego oraz 
promując aktywne starzenie się;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia w odniesieniu do emerytur 
podejścia biorącego pod uwagę cały okres życia zawodowego jednostki, w tym przerwy i 
zmiany w karierze zawodowej, aby odzwierciedlić społeczne i ekonomiczne korzyści 
niepłatnej pracy opiekuńczej i nowoczesnych modeli organizacji pracy;;

15. podkreśla znaczenie wyrównania wieku pozwalającego na dostęp do świadczeń 
emerytalnych dla mężczyzn i kobiet, a także poprawy szans starszych kobiet i mężczyzn 
na pozostanie na rynku pracy, co znacznie przyczyni się do wzrostu aktywności 
pracowników w podeszłym wieku;

16. podkreśla, że długie średnie okresy zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze godzin, 
niższe płace i mniejsza średnia liczba godzin pracy mają poważny wpływ na ich zarobki, 
świadczenia społeczne, a w dłuższej perspektywie – na ich emerytury;

17. podkreśla, że większa średnia długość życia kobiet nie powinna prowadzić do 
dyskryminacji przy obliczaniu emerytur;

18. przychylnie odnosi się do inicjatywy Komisji mającej na celu zachęcanie do rozwijania 
uzupełniających systemów oszczędzania na emeryturę w celu zwiększenia dochodów 
osób na emeryturze;

19. podkreśla, że emerytury powinny nadal pochodzić głównie z pierwszego filara, a Komisja 
powinna podjąć działania mające zwiększyć dostępność i przejrzystość drugiego i 
trzeciego filara dla kobiet, gdyż mają one obecnie mniejsze możliwości niż mężczyźni, 
jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę uzupełniającą;

20. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania i egzekwowania przepisów dotyczących 
ochrony kobiet w okresie macierzyństwa, aby kobiety nie były pokrzywdzone pod 
względem wysokości świadczeń emerytalnych z uwagi na fakt macierzyństwa w toku 
kariery zawodowej;

21. podkreśla potrzebę zachęcania państw członkowskich do lepszego informowania 
obywateli, by mogli oni podejmować świadome decyzje, jeśli chodzi o planowanie 
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emerytur;

22. zachęca państwa członkowskie, by traktowały okresy, które kobiety lub mężczyźni muszą 
poświęcić na opiekę nad dziećmi lub innymi wymagającymi opieki członkami rodziny, 
jak również na prace domowe, jako rzeczywiste zaliczane okresy ubezpieczenia, 
uprawniające do otrzymania emerytury i do jej obliczania;

23. uważa, że ta indywidualizacja praw emerytalnych jest niezbędna z punktu widzenia 
równości płci, lecz należy również zapewnić bezpieczeństwo wielu starszych kobiet, które 
są obecnie zależne od tzw. rent wdowich i innych uprawnień pokrewnych;

24. zwraca uwagę, że polityka społeczna i usługi socjalne dotyczące opieki nad dziećmi, 
osobami starszymi i innymi osobami zależnymi mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia kobietom takich samych szans, jakie mają mężczyźni, jeśli chodzi o 
wykonywanie wynagradzanej pracy dającej się pogodzić z życiem rodzinnym i osobistym, 
umożliwiającej uzyskanie uprawnień emerytalnych wystarczających do otrzymywania na 
starość godnej emerytury;

25. podkreśla potrzebę zachęcania państw członkowskich do uznawania w systemach 
społecznych i przy przechodzeniu na emeryturę udziału – najczęściej kobiet – w opiece 
nad osobami zależnymi i pomocy świadczonej tym osobom;

26. zachęca państwa członkowskie i Komisję, by zaproponowały nowe rozwiązania mające na 
celu podniesienie wartości gospodarczej pracy nieformalnej i nielegalnej oraz 
uwzględnianie jej przy określaniu uprawnień emerytalnych;

27. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w białej księdze zaproszenie do zaliczania pomocy dla 
osób zależnych, tzn. zaliczanie opieki nad bliskimi do okresów składkowych zarówno w 
przypadku kobiet, jak i mężczyzn, tak jak to już przewidziano w niektórych państwach 
członkowskich;

28. zwraca się o uwzględnianie udziału i zaangażowania kobiet w prowadzeniu organizacji 
dziecięcych lub stowarzyszeń osób niepełnosprawnych czy osób zależnych przy 
zatwierdzaniu doświadczenia zawodowego, co pozwoli kobietom uniknąć przerw w 
karierze mających niekorzystne konsekwencje dla ich przyszłej emerytury;

29. apeluje, by państwa członkowskie w niezbędnych przypadkach ponownie analizowały 
systemy zabezpieczeń społecznych, by uniknąć znacznego zróżnicowania w poziomie 
emerytur kobiet i mężczyzn, oraz rozważyły możliwość wprowadzenia elementów 
korygujących, uwzględniających nieciągłość składek wynikającą z niepewności 
zatrudnienia;

30. po raz kolejny przypomina o potrzebie zwalczania stereotypów dotyczących płci, w 
których tradycyjnie pracy kobiet przypisuje się drugorzędne znaczenie, co prowadzi do 
niższego wynagradzania pracy kobiet.

31. apeluje do państw członkowskich, by wprowadziły przystępne i cechujące się wysoką 
jakością usługi z zakresu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.
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