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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:

A. Effekterna av befolkningens åldrande på de offentliga finansernas hållbarhet måste 
utvärderas. Framtida generationer bör ha tillgång till adekvata pensionssystem.

B. Pensionsfonderna är viktiga investerare för EU:s ekonomiska tillväxt och bidrar i hög grad 
till uppnåendet av Europa 2020-strategins mål om 75 procents sysselsättning bland både 
kvinnor och män i åldrarna 20–64 år samt socialt inbegripande samhällen.

C. I den pågående europeiska debatten betraktas pensionssystemen alltför ofta som en ren 
börda för de offentliga finanserna i stället för ett nödvändigt instrument för att bekämpa 
fattigdom bland äldre och möjliggöra en omfördelning över individens livstid och mellan 
olika grupper i samhället.

D. Pensionerna utgör äldre européers främsta inkomstkälla och ska tillförsäkra dem 
en anständig levnadsstandard och trygga deras ekonomiska oberoende. Trots detta lever 
cirka 22 procent av kvinnorna över 75 år under fattigdomströskeln i EU och riskerar 
därmed social utestängning. En majoritet av befolkningen över 75 år utgörs av kvinnor.

E. Det är vanligare bland kvinnor än män med avbrott i arbetslivet och deltid för att ta hand 
om barn, äldre, omsorgsberoende eller sjuka anhöriga, vilket kan medföra att kvinnor 
oftare än män väljer deltidsarbete eller sämre betalt arbete, och dessa perioder beaktas inte 
alls eller bara delvis vid pensionsberäkningen, varför kvinnorna ofta har lägre pensioner 
och löper större risk för fattigdom än män.

F. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller deltidsarbete och osäkra anställningar.

G. Kvinnor utgör en stor del av arbetskraften inom den odeklarerade sysselsättningen, främst 
inom hushållsarbete samt omsorg.

H. Kvinnorna är överrepresenterade inom lågstatusyrkena och de lägsta tjänsterna sett till 
kvalifikationer, lön och status och har därför osäkrare anställningsförhållanden och lägre 
löner än männen.

I. Det är svårare för kvinnor än män att förena familje- och arbetsliv, eftersom ansvaret för 
familjen inte alltid fördelas lika och omsorgen om barn och andra anhöriga främst faller 
på kvinnornas lott.

J. Den bristande jämställdheten i fråga om sysselsättning, lön, avgiftsinbetalningar, avbrott 
i arbetslivet, odeklarerat arbete, osäkra anställningar och deltidsarbete på grund av 
omsorgsansvar har allvarliga konsekvenser för kvinnornas pensioner.

K. Den negativa inverkan som den ekonomiska och finansiella krisen i Europa har på lönerna 
och sysselsättningen kommer att leda till ökad fattigdomsrisk bland äldre.
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L. Studien Women living alone – an update, som utarbetats på beställning av 
parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
visar hur några av de befintliga pensionssystemen riskerar att förvärra obalansen mellan 
könen, särskilt för kvinnor som lever ensamma.

M. OECD belyser i sitt arbetsdokument nr 116 om sociala frågor, sysselsättning och 
migration, Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World
(Veerle Miranda), omfattningen av det obetalda arbetet, som fortfarande inte erkänns i de 
nationella pensionssystemen.

N. I EU är sysselsättningsgraden bland människor i åldrarna 55–64 år inte mer än 
47,4 procent och för kvinnor är den endast 40,2 procent. I vissa EU-länder tillsätts endast 
2 procent av alla lediga tjänster med personer som är 55 år eller äldre. Genom dessa låga 
sysselsättningssiffror skapas en pensionsklyfta mellan kvinnor och män som tillhör 
samma generation samt en klyfta mellan generationerna som resulterar i betydande 
skillnader vad gäller den ekonomiska resursfördelningen mellan generationerna.

O. 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.

P. Kvinnor är ofta anställda inom låglöneyrken och har mindre flexibilitet på 
arbetsmarknaden, särskilt när de är över 50 år, vilket gör det mycket svårare för dem att 
lägga undan pengar för pensionssparande.

1. Europaparlamentet understryker att man i ett flertal medlemsstater måste reformera 
pensionssystemen för att hantera befolkningsutvecklingen och de föränderliga 
arbetsmarknaderna. Parlamentet betonar att reformerna måste vara socialt rättvisa och 
stärka solidaritetsmekanismerna och jämställdheten. Arbetsmarknadsparterna och andra 
relevanta intressenter bör involveras i reformerna, och allmänheten bör få vederbörlig 
information om dem.

2. Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna bör stödja forskning om hur olika 
pensionsindex påverkar risken för fattigdom på äldre dagar, med beaktande av 
könsaspekten. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt ta hänsyn till hur 
människors behov förändras i samband med åldrandet, exempelvis av långtidsvård, för att 
se till att äldre personer, främst kvinnor, får tillräckliga pensioner och garantier för 
ett värdigt liv.

3. Europaparlamentet framhåller att pensionspolitiken är en central del av socialpolitiken och 
att pensionerna är både en mekanism för direkt ekonomisk solidaritet mellan 
generationerna och en investering inför framtiden.

4. Europaparlamentet betonar att det är medlemsstaterna som ansvarar för att utforma 
pensionssystemen, men insisterar på vinsterna med en samordnad och övergripande 
strategi på EU-nivå.
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5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
en konsekvent tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män inom 
pensionssystemen och i synnerhet se till att tjänstepensionssystemen inte diskriminerar 
kvinnor, så att de inte förstärker befintliga mönster som redan missgynnar kvinnorna 
i fråga om förmåner och avgifter.

6. 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.

7. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att undanröja 
löneklyftan mellan könen vid likvärdigt arbete och skillnaderna i fråga om möjligheterna 
att nå chefsbefattningar samt den bristande jämställdheten på arbetsmarknaden, som även 
påverkar pensionerna och leder till avsevärda skillnader mellan kvinnornas pensioner och 
männens betydligt högre pensioner. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag 
om översyn av den befintliga lagstiftningen. Parlamentet konstaterar att löneklyftan 
mellan könen är ihållande stor, trots de senaste årens otaliga kampanjer, mål och åtgärder.

8. Europaparlamentet framhåller att det omgående måste vidtas åtgärder mot löneklyftan 
mellan könen inom det privata näringslivet, som är särskilt oroväckande i de flesta 
medlemsstater.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja flexibla pensionsåldrar, med 
beaktande av könsaspekten, samt att garantera en minimipension.

10. Europaparlamentet påpekar att kvinnorna generellt sett diskrimineras indirekt och löper 
större fattigdomsrisk än män i de fall då medlemsstaternas pensionssystem inte tar hänsyn 
till den särskilda situationen för kvinnor som lever ensamma, eller till könsskillnader 
i allmänhet.

11. Europaparlamentet påpekar att flexibla arbetstider och deltidsarbete är faktorer som 
visserligen underlättar möjligheten att förena privat- och arbetsliv, särskilt för kvinnor, 
men även innebär lägre lön och därmed lägre framtida pension. Parlamentet understryker 
att merparten av de låga lönerna och i stort sett alla mycket låga löner hänger samman 
med deltidsarbete och att nästan 80 procent av de arbetande fattiga är kvinnor.

12. Europaparlamentet understryker behovet av att minska löneklyftan mellan könen vid 
samma kompetens och samma arbete, eftersom den gör att kvinnorna halkar efter ännu 
mer lönemässigt och att ett stort antal pensionerade kvinnor och änkor lever i fattigdom.

13. Europaparlamentet menar att man måste ändra pensionsåldern för kvinnor och män för att 
beakta den ökande medellivslängden, samtidigt som man förbättrar tillgången till livslångt 
lärande och möjligheterna att förena arbets-, familje- och privatliv samt främjar ett aktivt 
åldrande.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anlägga 
ett livsperspektiv på pensionerna genom att ta hänsyn till en persons hela arbetsliv, 
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inklusive avbrott och förändringar i arbetslivet, för att återspegla den sociala och 
ekonomiska nyttan av obetalt omsorgsarbete och moderna arbetsmönster.

15. Europaparlamentet poängterar vikten av att införa samma pensionsålder för kvinnor och 
män och förbättra anställbarheten för äldre kvinnor och män så att de kan stanna kvar på 
arbetsmarknaden, vilket skulle bidra avsevärt till ökad sysselsättning bland äldre 
arbetstagare.

16. Europaparlamentet framhåller att kvinnor i genomsnitt har långa perioder då de är 
deltidsarbetslösa, har lägre löner och arbetar i genomsnitt färre antal timmar, vilket har 
allvarliga konsekvenser för deras inkomster, sociala förmåner och inte minst – på längre
sikt – deras pensioner.

17. Europaparlamentet betonar att kvinnornas högre medellivslängd inte får utgöra 
en diskriminerande faktor vid pensionsberäkningen.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att uppmuntra utvecklingen av 
kompletterande privat pensionssparande i syfte att höja pensionärernas inkomstnivåer.

19. Europaparlamentet understryker att den första pelaren även i fortsättningen bör vara den 
främsta källan till ålderspensioner och att kommissionen bör vidta åtgärder för att göra 
den andra och den tredje pelaren mer tillgängliga och begripliga för kvinnor, vilka 
i dagsläget har sämre möjligheter än män att bygga upp ett kompletterande 
pensionssparande.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa och verkställa lagstiftningen om 
mödraskapsrättigheter, så att kvinnorna inte drabbas negativt genom minskad pension för 
att de blivit mammor under sitt yrkesverksamma liv.

21. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste uppmuntras att ge bättre 
information till allmänheten så att de kan fatta välgrundade beslut om sin 
pensionsplanering.

22. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att betrakta den tid som kvinnor eller 
män ägnar åt att ta hand om barn eller andra omsorgsberoende anhöriga samt åt 
hushållsarbete som försäkringsgrundande vid pensionsberäkningen.

23. Europaparlamentet anser att individualiseringen av pensionsrätterna är nödvändig ur 
ett jämställdhetsperspektiv, men att man måste skapa trygga förhållanden för äldre 
kvinnor som för närvarande är beroende av änkepensioner och andra härledda rättigheter.

24. Europaparlamentet betonar att socialpolitik och sociala tjänster för omsorg om barn, äldre 
och andra omsorgsberoende personer är av grundläggande vikt för att kvinnorna ska få 
samma möjligheter som män att ha ett avlönat arbete som går att förena med deras 
familje- och privatliv och som gör det möjligt för dem att tjäna in tillräckliga 
pensionsrätter för att få en värdig pension under sin ålderdom.
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25. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste uppmuntras att i sina 
socialförsäkrings- och pensionssystem ta hänsyn till den tid som de berörda personerna, 
oftast kvinnor, ägnat åt omsorg om anhöriga.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att föreslå nya 
lösningar för att garantera att lagligt informellt arbete avlönas bättre och beaktas 
i samband med beräkningen av pensionsrätterna.

27. Europaparlamentet välkomnar vitbokens uppmaning att införa ”omsorgspoäng” som kan 
ges både kvinnor och män, det vill säga att perioder då personen tagit hand om anhöriga 
beaktas vid pensionsberäkningen, något som redan förekommer i vissa medlemsstater.

28. Europaparlamentet anser att kvinnors arbete och engagemang i föreningar för barn, för 
personer med funktionsnedsättning eller för omsorgsberoende personer bör räknas som 
arbete, så att det inte uppstår avbrott i arbetslivet som missgynnar kvinnornas framtida 
pension.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid behov se över 
socialförsäkringssystemen för att förhindra alltför stora skillnader mellan kvinnors och 
mäns pensioner samt att överväga att införa korrigeringsfaktorer som tar hänsyn till de 
avbrott i avgiftsinbetalningarna som uppstår i samband med korta anställningar.

30. Europaparlamentet påminner än en gång om vikten av att bekämpa könsstereotyper som 
traditionellt ger kvinnors arbete lägre status och därför medför lägre lön för kvinnor. 

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla rimligt prissatt barn- och 
anhörigomsorg av god kvalitet.
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