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PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į 2001 m. Stokholmo Europos Vadovų Tarybos strategiją, kuria siekiama 
reformuoti pensijų sistemas Europoje,

– atsižvelgdamas į 2001 m. Lakeno Europos Vadovų Tarybos sprendimą dėl bendrųjų su 
pensijomis susijusių tikslų, kuriama pabrėžiama būtinybė užtikrinti jų adekvatumą, 
tvarumą ir pritaikomumą,

– atsižvelgdamas į Žaliąją knygą „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“,

A. kadangi pensijų sistemų aktuariniai skaičiavimai remiasi darbo užmokesčiu ir išdirbtu 
laikotarpiu ir kadangi apskaičiuojant pensijos dydį itin neigiamą įtaką turi darbas su 
pertraukomis ir darbas ne visą darbo dieną, taip pat nevienodas vyrų ir moterų darbo 
užmokestis,

B. kadangi dirbančios moterys dažniau nutraukia savo karjerą, kad galėtų prižiūrėti vaikus, 
sergančius arba vyresnio amžiaus šeimos narius, ir dėl savo įsipareigojimų šeimai yra 
linkusios dažniau nei vyrai dirbti ne visą darbo dieną arba dirbti darbą be garantijų,

C. kadangi dėl skurdo dažniau kenčia pensininkai nei dirbantys žmonės ir dažniau moterys 
nei vyrai; kadangi vyresnio amžiaus moterys priklauso didžiausiai skurdo rizikos grupei,

D. kadangi nustatytas tikslas pasiekti, kad vyrų ir moterų pensijos būtų vienodos, taip pat ir 
išėjimo į pensiją amžiaus požiūriu; kadangi nevienodos moterų ir vyrų pensijos yra 
susijusios su išliekančiu moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumu, kuris vis dar siekia 
apie 17 proc.,

E. kadangi daugelyje Europos valstybių įstatymais numatytas pensinis amžius buvo 
padidintas ir kadangi moterų vidutinė gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei vyrų,

F. kadangi vyresnio amžiaus žmonėms sunku rasti vietą darbo rinkoje ir jie dažniausiai 
pirmieji netenka darbo, o atleisti iš darbo neturi galimybės mokėti įnašų adekvačiai 
pensijai gauti,

1. mano, kad pensijų sistemos turėtų būti grindžiamos adekvačiais ir tvariais kriterijais ir 
jose turėtų būti atsižvelgiama į tuos laikotarpius, kai moterys nedirba arba dirba ne visą 
darbo dieną;

2. mano, kad laikotarpis, kurį moterys praleidžia prižiūrėdamos vaikus arba kitus 
priklausomus šeimos narius, turėtų būti pripažintas apskaičiuojant pensijas ir įtrauktas į 
darbo laikotarpį kaip ir bet kokios rūšies darbo sutartys;

3. ragina valstybes nares, ypač naująsias valstybes nares, iš naujo apsvarstyti savo pensijų 
sistemas, atsižvelgiant į ilgesnę vidutinę moterų gyvenimo trukmę ir didelius vyrų ir 
moterų atlyginimų skirtumus, nuo kurių priklauso mokamų pensijų dydis ir kurie lemia 
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tai, kad šie žmonės dažnai gyvena skurdžiomis sąlygomis;

4. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų 
sistemos“.


