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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:

A. ker je treba oceniti učinke staranja prebivalstva na vzdržnost javnih financ; ker bi moralo 
biti prihodnjim generacijam omogočeno, da izkoristijo ustrezne pokojninske sisteme;

B. ker so pokojninski sistemi pomembni vlagatelji v gospodarsko rast EU in pomembno 
prispevajo k doseganju cilja strategije Evropa 2020, in sicer 75-odstotne zaposlenosti 
moških in žensk v starostni skupini od 20 do 64 let in socialno vključujoče družbe;

C. ker so trenutno v Evropi pokojninske sheme prepogosto obravnavane zgolj kot breme za 
javne finance, ne pa kot bistven instrument za boj proti revščini v starosti in 
prerazporeditev v življenjskem obdobju posameznika in v družbi;

D. ker so pokojnine glavni vir dohodkov starejših Evropejcev in ker se jim z njimi želi 
zagotoviti dostojen življenjski standard in finančno neodvisnost; ker kljub temu v Uniji 
živi pod pragom revščine 22 % žensk, starih več kot 75 let, in ženske predstavljajo večino 
prebivalstva, starega nad 75 let;

E. ker ženske pogosteje kot moški prekinejo poklicno pot ali delajo s skrajšanim delovnim 
časom, da bi skrbele za otroke in ostarele, odvisne ali bolne člane družine, zaradi česar se 
odločajo za delo s krajšim delovnim časom ali slabše plačano zaposlitev, kar je redkeje 
opaziti pri moških, in ker se ta obdobja ne upoštevajo ali samo delno upoštevajo pri 
izračunu pokojninskih pravic, zato imajo ženske pogosto manjšo pokojnino in so bolj 
izpostavljene tveganju revščine;

F. ker so ženske nesorazmerno zastopane na trgu prožnega dela in dela s krajšim delovnim 
časom;

G. ker je med delavci na črno zelo velik delež žensk, ki v glavnem opravljajo delo v 
gospodinjstvu in oskrbi vzdrževanih oseb;

H. ker so ženske prekomerno zastopane na najnižjih delovnih mestih in položajih, kar zadeva 
usposobljenost, plačilo, nagrajevanje in ugled, zato je tudi njihova zaposlitvena 
negotovost precej večja kot pri moških, plačane pa so slabše od njih;

I. ker ženske težje usklajujejo družinsko in delovno življenje, saj družinske odgovornosti 
niso vedno pravično porazdeljene in ponavadi ženske skrbijo za otroke in druge 
vzdrževane družinske člane;

J. ker lahko razlike med moškimi in ženskami pri zaposlitvi, plači, prispevkih, prekinitvi 
poklicne poti, delu na črno, negotovosti zaposlitve in delu s krajšim delovnim časom 
zaradi družinskih obveznosti močno vplivajo na višino pokojnin, do katerih so ženske 
upravičene;

K. ker bo negativni vpliv evropske gospodarske in finančne krize na plače in delovna mesta v 
prihodnje povečal nevarnost revščine pri starejših;
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L. ker študija „Women living alone – an update“, ki jo je naročil Odbor Evropskega 
parlamenta za pravice žensk in enakost spolov, kaže na posredna tveganja nekaterih 
obstoječih pokojninskih ureditev za poslabšanje neravnovesij med spoloma, zlasti za 
ženske, ki živijo same;

M. ker delovni dokument OECD št 116: „Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work 
Around the World“ (Veerle Miranda) osvetli pomen neplačanega dela, ki ga nacionalne 
pokojninske sheme še ne priznavajo, 

N. ker je v EU stopnja zaposlenosti oseb med starostjo 55 in 64 let le 47,4 %, žensk pa le 
40,2 %; ker v nekaterih državah EU osebe, stare 55 let ali več, zasedejo samo 2 % prostih 
delovnih mest; ker tako nizke stopnje zaposlenosti povzročajo znotrajgeneracijsko 
pokojninsko vrzel med moškimi in ženskami in medgeneracijsko vrzel, ki povzroča 
precejšnja finančna nesorazmerja med generacijami;

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

P. ker imajo ženske pogosto slabše plačano zaposlitev in manj prožnosti na trgu dela, zlasti 
po 50. letu starosti, zaradi česar težje varčujejo za pokojninsko shemo;

1. poudarja, da je v več državah članicah potrebna reforma pokojninskih sistemov, da se 
bodo sposobna soočati z  demografskimi spremembami in spremembami na trgu dela; 
poudarja, da morajo biti reforme socialno pravične in krepiti mehanizme solidarnosti in 
enakost med spoloma; poudarja, da bi morale reforme vključevati socialne partnerje in 
ustrezne zainteresirane strani in da bi bilo treba državljane primerno obvestiti o reformah;

2. poudarja, da bi morale države članice podpirati raziskave o učinku različnih 
indeksacijskih formul za izračun pokojnine na tveganje revščine v starosti in pri tem 
upoštevati vidik spola; poziva države članice, naj posebej upoštevajo razvoj potreb, ki 
pridejo s staranjem, npr. dolgoročno oskrbo, da bodo starejšim, zlasti ženskam, omogočile 
prejemanje ustrezne pokojnine in dostojno življenje;

3. poudarja, da je pokojninska politika ključna sestavina socialne politike in da so pokojnine 
mehanizem neposredne finančne solidarnosti med generacijami in naložba v prihodnost;

4. poudarja, da je oblikovanje pokojninskih sistemov v pristojnosti držav članice, hkrati pa 
poudarja koristi celovitega in usklajenega pristopa na evropski ravni;

5. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se bo načelo enakosti med ženskami 
in moškimi dosledno upoštevalo v shemah pokojninskega zavarovanja in zlasti, da 
poklicne pokojninske sheme ne bodo diskriminirale žensk in krepile obstoječih vzorcev, 
ki ženske že sedaj postavljajo v slabši položaj glede nadomestil in prispevkov;

6. 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 
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dnevno varstvo in oskrbo starejših, poslabšanje na področju pokojninske politike itd.;

7. poudarja, da morajo države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bodo odpravile razlike v 
plačilu in dohodkih med moškimi in ženskami za enako delo in razlike pri njihovem 
dostopu do vodilnih položajev, pa tudi neenakosti na trgu dela, ki prav tako vplivajo na 
pokojnine in povzročajo, da moški prejemajo veliko višje pokojnine kot ženske; spodbuja 
Komisijo, naj opravi preglede obstoječe zakonodaje; ugotavlja, da je kljub neštetim 
kampanjam, ciljem in ukrepom v zadnjih letih razkorak v plačah med spoloma še vedno 
velik;

8. poudarja, da je nujno treba sprejeti ukrepe za odpravo razlik v plačah med moškimi in 
ženskami v zasebnem sektorju, ki so v večini držav članic posebno zaskrbljujoče;

9. poziva države članice, naj spodbujajo prožnost pri upokojitveni dobi, pri tem pa naj 
upoštevajo vidik spola in zagotovijo minimalno pokojnino;

10. poudarja, da če pokojninske ureditve držav članic ne upoštevajo posebnosti žensk, ki 
živijo same, ali spolov na splošno, so ženske posredno diskriminirane in izpostavljene 
večjemu tveganju revščine;

11. opozarja, da prilagodljivi delovni čas in delo s krajšim delovnim časom resda omogočata 
uskladitev osebnega, družinskega in delovnega življenja, zlasti za ženske, a hkrati 
pomenita manjšo plačo in manjšo prihodnjo pokojnino; poudarja, da se velika večina 
nizkih plač in skoraj vse zelo nizke plače izplačujejo za delo s krajšim delovnim časom, 
pri čemer je približno 80 % revnih zaposlenih žensk;

12. poudarja, da je treba zmanjšati razlike v plačilu med ženskami in moškimi, ki pri enakih 
sposobnostih in enaki zaposlitvi vodijo v nižji dohodek žensk in višjo raven revščine med 
njimi, ko so upokojene ali vdove;

13. priznava, da je treba upokojitveno starost žensk in moških prilagoditi daljši življenjski 
dobi, izboljšati dostop do vseživljenjskega učenja, bolje uskladiti poklicno, družinsko in 
zasebno življenje ter spodbujati aktivno staranje;

14. poziva Komisijo in države članice, naj pri pokojninah sprejmejo vseživljenjski pristop in 
upoštevajo celoten razpon delovnega življenja posameznika, vključno s prekinitvami in 
spremembami poklicne poti, kar bi odražalo socialno in gospodarsko korist neplačanega 
opravljanja dejavnosti nege in sodobnih sistemov dela;

15. poudarja, da je treba izenačiti upokojitveno starost za moške in ženske in povečati 
zaposljivost starejših žensk in moških, da ostanejo na trgu dela, in tako občutno prispevati 
k stopnji zaposlenosti starejših delavcev;

16. poudarja, da daljša obdobja brezposelnosti v primeru zaposlitve s krajšim delovnim 
časom, nižje plače in nižje povprečje ur dela pri ženskah resno vplivajo na njihove 
dohodke, prispevke za socialno varnost in nenazadnje na dolgi rok tudi njihove pokojnine;

17. poudarja, da daljša življenjska doba žensk ne sme biti razlog za diskriminacijo pri 
izračunu pokojninskih pravic;
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18. pozdravlja pobudo Komisije za spodbujanje razvoja dodatnega pokojninskega varčevanja, 
s čimer bi se povečali dohodki upokojenih;

19. poudarja, da bi moral biti prvi steber še naprej glavni vir pokojnin in da mora Komisija 
sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bosta drugi in tretji steber dostopnejša in 
preglednejša za ženske, ki imajo danes manj možnosti kot moški za dodatno pokojninsko 
varčevanje;

20. poziva države članice, naj spoštujejo in izvajajo zakonodajo o pravicah do porodniškega 
dopusta, da ženske ne bodo prikrajšane v smislu pokojnine zato, ker so bile v delovnem 
življenju matere;

21. poudarja, da je treba spodbujati države članice k boljšemu obveščanju državljanov, da 
bodo lahko premišljeno načrtovali svojo upokojitev;

22. spodbuja države članice, naj obdobje, v katerem morajo ženske ali moški skrbeti za otroke 
ali druge vzdrževane družinske člane, ter gospodinjiti, upoštevajo kot obdobje 
zavarovanja, ki jim daje pravico do pokojnine in se upošteva pri njenem izračunu;

23. meni, da je individualizacija pokojninskih pravic potrebna z vidika enakosti med spoloma 
in da je tudi treba zagotoviti varnost številnih starejših žensk, ki so zdaj odvisne od 
vdovske pokojnine in drugih izpeljanih pravic;

24. poudarja, da so socialna politika in storitve socialnega varstva za varstvo otrok ter oskrbo 
starejših in drugih vzdrževanih oseb bistvene, da se ženskam zagotovijo enake možnosti 
kot moškim za opravljanje plačanega dela, ki je usklajeno z njihovim družinskim in 
osebnim življenjem in jim omogoča, da si pridobijo zadostne pokojninske pravice za 
dostojno pokojnino v starosti;

25. poudarja, da je treba spodbujati države članice, da bodo v sistemih socialne varnosti in pri 
upokojevanju priznale čas, ki ga predvsem ženske posvetijo oskrbi vzdrževanih oseb in 
njihovi pomoči;

26. poziva države članice in Komisijo, naj predlagajo nove rešitve, s katerimi bodo 
zagotovile, da bo neformalno, a ne nezakonito delo ekonomsko ovrednoteno in se bo 
upoštevalo pri določanju pokojninskih pravic;

27. pozdravlja pobudo v beli knjigi za oblikovanje kreditov za oskrbo vzdrževanih oseb, kar 
pomeni, da bi se pri izračunu pokojninskih pravic upoštevala obdobja, v katerih ženske in 
moški skrbijo za te osebe, kot to že velja v nekaterih državah članicah.

28. poziva, naj se sodelovanje in angažiranost žensk pri upravljanju združenj za otroke, 
invalide ali vzdrževane osebe upošteva pri priznavanju njihovih pridobljenih izkušenj in 
tako preprečiti, da bi prekinile poklicno pot, kar bi neugodno vplivalo na višino njihove 
prihodnje pokojnine;

29. poziva, da države članice po potrebi ponovno preučijo sisteme socialnega varstva, da bi se 
izognile znatnim razlikam v višini pokojnin moških in žensk, in razmisliti o uvedbi 
korekcijskih faktorjev, ki bodo upoštevali neplačevanje prispevkov zaradi nestalnih oblik 
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zaposlitve;

30. ponovno opozarja, da se je treba boriti proti spolnim stereotipom, ki delu, ki ga opravljajo 
ženske, tradicionalno namenjajo drugotno vlogo, zato je tudi slabše plačano; 

31. poziva države članice, naj zagotovijo dostopne in kakovostne storitve varstva otrok in 
oskrbe vzdrževanih oseb.
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