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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gelet op de strategie die de Europese Raad in 2001 te Stockholm heeft uitgestippeld met 
als doel hervorming van de pensioenstelsels in Europa,

– gelet op het het besluit dat de Europese Raad in 2001 te Laken heeft genomen inzake 
gemeenschappelijke doelstellingen voor pensioenen om deze adequaat, houdbaar en 
flexibel te maken,

– gezien het groenboek "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels",

A. overwegende dat de actuariële berekeningen voor pensioenen gebaseerd zijn op het salaris 
en de gewerkte periode en dat loopbaanonderbrekingen en deeltijdwerk enerzijds en de 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen anderzijds nadelig op het opgebouwde 
pensioen uitwerken,

B. overwegende dat vrouwen hun loopbaan vaker onderbreken om voor kinderen of zieke of 
oudere familieleden te zorgen en dat zij in verband met gezinstaken eerder deeltijdwerk of 
tijdelijk werk verrichten dan mannen,

C. overwegende dat gepensioneerden meer kans lopen dan werkenden om tot armoede te 
vervallen en dat hetzelfde geldt voor vrouwen, zodat oudere vrouwen wat dat betreft de 
kwetsbaarste groep vormen,

D. overwegende dat gelijkheid van mannen en vrouwen wat pensioen en pensioenleeftijd 
betreft een doelstelling is en dat de pensioenen van vrouwen nog steeds achterlopen als 
gevolg van de loonachterstand van vrouwen, die momenteel 17% bedraagt,

E. overwegende dat de wettelijke pensioenleeftijd in de meeste Europese landen verhoogd is 
en dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen,

F. overwegende dat ouderen moeilijker een arbeidsplaats vinden dan jongeren en vaak als 
eersten moeten afvloeien, en in dat geval geen pensioen kunnen opbouwen,

1. is van oordeel dat pensioenstelsels gebaseerd moeten zijn op adequate en houdbare criteria 
en dat de perioden dat vrouwen niet of in deeltijd werken in de pensioenberekeningen 
meegenomen moeten worden;

2. is van mening dat de perioden dat vrouwen voor kinderen of andere hulpbehoevende 
familieleden zorgen, evenals alle soorten arbeidscontracten in de berekeningen in 
aanmerking moeten worden genomen;

3. verzoekt de lidstaten - in het bijzonder de nieuwe lidstaten - hun pensioenstelsels te 
herzien, rekening houdend met de aanzienlijk hogere levensverwachting van vrouwen en 
de grote loonverschillen tussen mannen en vrouwen, die tot uiting komen in de hoogte van 
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de uitgekeerde pensioenen, waardoor zij vaak onder de armoedegrens terechtkomen;

4. is ingenomen met de publicatie door de Commissie van het groenboek "Naar adequate, 
houdbare en zekere Europese pensioenstelsels".


