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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av den strategi som Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Stockholm 
2001 om en reform av pensionssystemen i EU, 

– med beaktande av beslutet från Europeiska rådets möte i Laeken 2001 om gemensamma 
mål för pensioner, med särskilt fokus på behovet av att göra dem väl avpassade, hållbara 
och anpassningsbara,

– med beaktande av grönboken ”Med sikte på tillräckliga, långsiktiga och trygga 
pensionssystem i EU”, och av följande skäl:

A. Pensionssystemens försäkringsberäkningar är baserade på lön och tjänstetid, och det finns 
stora orättvisor på grund av dels perioder av frånvaro på arbetsmarknaden och 
deltidsarbete, dels löneklyftan mellan könen.

B. Kvinnor avbryter oftare än män sin karriär för att ta hand om barn eller sjuka eller äldre 
familjemedlemmar och har på grund av sina familjeåtaganden oftare än män 
deltidsanställningar och otrygga anställningar. 

C. Fattigdom drabbar oftare pensionärer än arbetstagare och oftare kvinnor än män, och äldre 
kvinnor är den grupp som löper störst risk att drabbas av fattigdom.

D. Jämställda pensioner, bland annat vad gäller pensionsålder, har satts som mål. Kvinnors 
och mäns pensioner skiljer sig dock fortfarande åt som en följd av den fortsatta 
löneklyftan mellan könen, som alltjämt uppgår till omkring 17 procent.

E. Den lagstadgade pensionsåldern har höjts i de flesta europeiska systemen, och kvinnor har 
längre medellivslängd än män. 

F. Äldre människor har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden. De är ofta de första att 
friställas och har som arbetslösa ingen möjlighet att spara ihop till en rimlig pension.

1. Europaparlamentet anser att pensionssystemen bör grunda sig på tillräckliga och hållbara 
kriterier och ta hänsyn till perioder då kvinnor inte arbetar eller arbetar deltid.

2. Europaparlamentet anser att den tid som kvinnor ägnar åt att ta hand om barn eller andra 
omsorgsberoende anhöriga bör beaktas i beräkningssystemen och räknas in i tjänstetiden 
samt beaktas i alla typer av avtal.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna – i synnerhet de nya medlemsstaterna – att 
se över sina pensionssystem och att i samband med detta ta hänsyn till kvinnors betydligt 
längre medellivslängd och till de stora löneskillnaderna mellan män och kvinnor, som 
återspeglas i storleken på pensionerna och som ofta leder till att kvinnorna hamnar under 
gränsen för fattigdom.
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4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok ”Med sikte på tillräckliga, 
långsiktiga och trygga pensionssystem i EU”.


