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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης του 2001 
για την μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Laeken του 2001 σχετικά 
με τους κοινούς στόχους για τις συντάξεις, όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη να καταστούν 
οι συντάξεις επαρκείς, βιώσιμες και προσαρμόσιμες,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά
συστήματα, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναλογιστικός υπολογισμός των συνταξιοδοτικών συστημάτων 
βασίζεται στον μισθό και στις εισφορές κατά την περίοδο εργασίας, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και οι περίοδοι μερικής
απασχόλησης, καθώς και οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν 
σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ποσού της σύνταξης,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διακόπτουν συχνότερα την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία για να ασχοληθούν με τα παιδιά και τα ασθενή ή ηλικιωμένα μέλη της 
οικογένειας, και τείνουν περισσότερο από ό,τι οι άνδρες εξαιτίας των οικογενειακών τους 
υποχρεώσεων, να απασχολούνται σε επισφαλείς ή μερικής απασχόλησης θέσεις εργασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική εξαθλίωση αφορά συχνότερα συνταξιούχους από 
ό,τι εργαζομένους και συχνότερα γυναίκες από ό,τι άνδρες, και ότι οι ηλικιωμένες 
γυναίκες αποτελούν την πιο εκτεθειμένη στον κίνδυνο της εξαθλίωσης ομάδα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της 
σύνταξης, κυρίως σε ό,τι αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης, καθορίστηκε ως στόχος 
και, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του ύψους της σύνταξης των 
ανδρών και των γυναικών, που αποτελεί συνέχιση και αποτέλεσμα του υφισταμένου 
χάσματος στις αμοιβές, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 17%,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων 
τείνουν να αναβάλουν τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, και ότι το προσδόκιμο ζωής 
των γυναικών είναι ψηλότερο από αυτό των ανδρών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην 
εξεύρεση θέσης εργασίας και συχνά είναι οι πρώτοι που απολύονται, χάνοντας, κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν για την απόκτηση μίας ικανοποιητικής 
σύνταξης,

1. εκτιμά ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να βασίζονται σε κατάλληλα και βιώσιμα 
κριτήρια και να λαμβάνουν υπόψη τις περιόδους κατά τις οποίες οι γυναίκες δεν 
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εργάζονται ή εργάζονται με μερική απασχόληση· 

2. θεωρεί ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες οι γυναίκες ασχολούνται με τα παιδιά ή με άλλα 
εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας πρέπει να αναγνωρίζονται και να συνυπολογίζονται, 
στον χρόνο εργασίας όπως και όλα τα είδη εργασιακών συμβάσεων· 

3. καλεί τα κράτη μέλη - ειδικότερα τα νέα κράτη μέλη - να αναθεωρήσουν τα 
συνταξιοδοτικά τους συστήματα λαμβάνοντας υπόψη το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής
των γυναικών και τις μεγάλες διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, που 
επηρεάζει το ύψος των συντάξεων, σπρώχνοντας συχνά τα άτομα κάτω από το κατώφλι 
της φτώχειας· 

4. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή 
συνταξιοδοτικά συστήματα.


