
PA\922716EL.doc PE502.102v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2012/2234(INI)

19.12.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με  μια Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις 
(2012/2234(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Regina Bastos



PE502.102v01-00 2/4 PA\922716EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\922716EL.doc 3/4 PE502.102v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική γήρανση απειλεί να ασκήσει πίεση στις δημόσιες 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας, έχοντας υπόψη ότι οι συντάξεις συνιστούν το 
σημαντικότερο μέρος των εν λόγω δαπανών· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντάξεις αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος των 
ηλικιωμένων Ευρωπαίων και ότι έχουν ως στόχο να τους εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο και οικονομική ανεξαρτησία· ότι, παρά ταύτα, στην Ένωση, περίπου 22% 
των γυναικών άνω των 75 ετών βρίσκονται κάτω από το επίπεδο φτώχειας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διακόπτουν τις σταδιοδρομίες τους πιο συχνά από 
ό,τι οι άνδρες προκειμένου να αναλάβουν οικογενειακές ευθύνες και ότι οι εν λόγω 
περίοδοι διακοπής δεν – ή εν μέρει μόνο - λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
συντάξεων και ότι, κατά συνέπεια, η σύνταξή τους είναι συχνά χαμηλότερη και εκτίθενται 
περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή, τις εισφορές, τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας 
και τη μερική απασχόληση λόγω οικογενειακών ευθυνών, έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στο ύψος των συντάξεων που μπορούν να διεκδικήσουν οι γυναίκες· 

1. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων  ώστε να προσαρμοσθούν στην οικονομική και δημογραφική εξέλιξη, και 
χάριν βελτίωσης των προοπτικών ανάπτυξης στην Ευρώπη·

2. υπενθυμίζει την ανάγκη, για τα κράτη μέλη, να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη των 
διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων·

3. αναγνωρίζει την ανάγκη αναπροσαρμογής της ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, σε συνδυασμό με μια καλύτερη πρόσβαση στη 
δια βίου μάθηση, καλύτερη εναρμόνιση της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής 
ζωής και προώθηση της ενεργούς γήρανσης·

4. υπογραμμίζει τη σημασία εξίσωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης για τους άνδρες και τις 
γυναίκες, γεγονός που θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
των ηλικιωμένων εργαζομένων·

5. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής που ενθαρρύνει την ανάπτυξη των 
συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων ώστε να αυξηθούν τα εισοδήματα 
των συνταξιούχων· 

6. θεωρεί ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες οι γυναίκες ή οι άνδρες οφείλουν να ασχοληθούν 
με την φροντίδα των παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους πρέπει 
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να λαμβάνονται υπόψη ως πραγματικές ασφαλιστικές περίοδοι για τον προσδιορισμό και 
τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκκληση που διατυπώνεται στη Λευκή Βίβλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος «μονάδων φροντίδας εξαρτωμένου ατόμου", 
δηλαδή τον συνυπολογισμό στη σύνταξη των περιόδων φροντίδας εξαρτωμένων ατόμων, 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, όπως το προβλέπουν ήδη ορισμένα κράτη 
μέλη. 


