
PA\830648SL.doc PE448.857v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

.../...(..)

6.10.2010

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o Zeleni knjigi: Za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme
(.../...(..))

Pripravljavka mnenja: Barbara Matera



PE448.857v01-00 2/3 PA\830648SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\830648SL.doc 3/3 PE448.857v01-00

SL

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju strategije Evropskega Sveta v Stockholmu leta 2001, ki vsebuje reformo 
pokojninskih sistemov v Evropi,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta v Laeknu leta 2001 o skupnih ciljih za pokojnine, 
v katerem je poudarjeno, da morajo ti biti ustrezni, vzdržni in prilagodljivi,

– ob upoštevanju Zelene knjige: Za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske 
sisteme,

A. ker aktuarski izračuni pokojninskih sistemov temeljijo na plači in delovnem obdobju ter 
ker obstajajo znatne neugodnosti pri znesku, prejetem ob upokojitvi, zaradi prekinitev dela 
in dela s krajšim delovnim časom, ter različnem plačilu glede na spol,

B. ker ženske pogosteje prekinejo svojo poklicno pot za varstvo otroka oz. bolnih ali starejših 
članov družine in ker zaradi svojih družinskih obveznosti pogosteje kot moški opravljajo 
delo s skrajšanim delovnim časom in negotovo delo,

C. ker obubožanje pogosteje zadeva upokojence kot delavce in pogosteje ženske kot moške 
ter ker so starejše ženske najbolj ranljiva skupina, ki tvegajo revščino,

D. ker je bila enakost pokojnin moških in žensk, tudi glede upokojitvene starosti, določena 
kot cilj in ker obstaja razlika med moškimi in ženskami kot nadaljevanje in posledica 
stalne razlike v plačilu glede na spol, ki je še vedno približno 17 %,

E. ker je bila v večini evropskih sistemov zakonsko določena upokojitvena starost povišana 
in ker imajo ženske višjo pričakovano življenjsko dobo,

F. ker starejši ljudje težko najdejo svoje mesto na trgu dela in so navadno prvi odpuščeni, ko 
pa se to zgodi, ne morejo več prispevati k ustrezni pokojnini,

1. meni, da bi morali pokojninski sistemi temeljiti na ustreznih in trajnostnih merilih ter 
upoštevati obdobja, ko ženske ne delajo ali delajo po pogodbah za krajši delovni čas;

2. meni, da je treba obdobje, ki ga ženske porabijo za skrb za otroke ali druge odvisne 
družinske člane, priznati v sistemih izračuna in jih, kot vse druge vrste pogodb, upoštevati 
pri obdobju dela;

3. poziva države članice, zlasti nove, naj znova preučijo svoje pokojninske sisteme, pri tem 
pa upoštevajo višjo povprečno življenjsko dobo žensk in razlike v plačah med moškimi in 
ženskami, ki se odražajo v znesku dodeljene pokojnine, zaradi česar pogosto živijo pod 
pragom revščine;

4. pozdravlja Zeleno knjigo Komisije: za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske 
sisteme,


