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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając strategię sztokholmską Rady Europejskiej z 2001 r. dotyczącą reformy 
systemów emerytalnych w Europie,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej podjętą w 2001 r. w Laeken w sprawie 
wspólnych celów dotyczących emerytur, podkreślającą potrzebę uczynienia ich 
adekwatnymi, stabilnymi i elastycznymi,

– uwzględniając zieloną księgę pt. „Na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych 
systemów emerytalnych w Europie”,

A. mając na uwadze, że obliczenia aktuarialne dotyczące systemu emerytalnego oparte są na 
wysokości wynagrodzenia i okresie pracy, a także mając na uwadze występowanie 
istotnych niekorzystnych warunków w zakresie wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn,

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej kariery zawodowej kobiety częściej przerywają 
pracę z powodu opieki nad dziećmi czy chorymi lub starszymi członkami rodziny, 
a z uwagi na obowiązki rodzinne mają tendencję do podejmowania częściej niż mężczyźni 
pracy w niepełnym wymiarze czasu czy pracy na niepewnych warunkach,

C. mając na uwadze, że pauperyzacja dotyka częściej emerytów niż zatrudnionych i częściej 
kobiety niż mężczyzn i że starsze kobiety są najbardziej narażoną grupą, której zagraża 
ubóstwo,

D. mając na uwadze, że równość emerytur mężczyzn i kobiet, także pod względem wieku 
przechodzenia na emeryturę, została wyznaczona jako cel, oraz mając na uwadze 
występowanie różnicy w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn będącej kontynuacją 
i konsekwencją utrzymującej się różnicy w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, która nadal 
wynosi około 17%,

E. mając na uwadze odraczanie ustawowego wieku emerytalnego w większości systemów 
europejskich oraz fakt, że kobiety mają wyższą średnią długość życia niż mężczyźni,

F. mając na uwadze, że osoby starsze mają trudności ze znalezieniem swojego miejsca na 
rynku pracy i są często zwalniane jako pierwsze, a po zwolnieniu nie mają możliwości 
uiszczania składek na odpowiednio wysoką emeryturę,

1. jest zdania, że systemy emerytalne powinny być oparte na odpowiednich i trwałych 
kryteriach oraz uwzględniać okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są zatrudnione na 
umowę w niepełnym wymiarze czasu pracy;
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2. uważa, że okres poświęcony przez kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

3. wzywa państwa członkowskie, w szczególności nowe państwa członkowskie, do 
dokonania przeglądu krajowych systemów emerytalnych z uwzględnieniem wyższej 
średniej długości życia kobiet oraz istotnych różnic w poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o wysokości przyznawanych emerytur, często 
spychając je poniżej progu ubóstwa;

4. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji na rzecz adekwatnych, stabilnych 
i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie.


