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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a népesség elöregedése azzal fenyeget, hogy a szociális védelemre fordított 
kiadások nyomás alá kerülnek, hiszen a nyugdíjak alkotják e kiadások legnagyobb részét;

B. mivel az időskorú európaiak számára a nyugdíj a fő bevételi forrás, és mivel annak az a 
célja, hogy biztosítsa számukra a tisztességes életszínvonalat és a pénzügyi függetlenség 
lehetőségét; és mivel eközben az Unió 75 év feletti női lakosságának körülbelül 22%-a a 
szegénységi küszöb alatt él;

C. mivel a családról való gondoskodás céljából a nők gyakrabban szakítják meg a 
karrierjüket, mint a férfiak, és mivel ezeket az időszakokat nem, vagy csak részben veszik 
figyelembe a nyugdíjszámításnál, és mivel következésképpen az ő nyugdíjuk alacsonyabb, 
és jobban ki vannak téve a szegénység kockázatának;

D. mivel a nemek között a foglalkoztatás, a fizetés, a járulékok, valamint a családról való 
gondoskodás céljából a karrier megszakítása és a részmunkaidő terén fennálló 
egyenlőtlenségek komolyan befolyásolják a nők nyugdíjának várható összegét;

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági és a demográfiai fejlődés követése, illetve az európai 
gazdasági növekedési kilátások javítása érdekében sürgősen meg kell kezdeni a 
nyugdíjrendszerek reformját;

2. emlékeztet, hogy a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a nemek közötti 
bérszakadék megszüntetésére;

3. elismeri a nyugdíjkorhatár módosításának szükségességét a várható élettartam növekedése 
miatt, ugyanakkor javítani kell az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést és a 
munka, a család és a magánélet összeegyeztethetőségét, emellett támogatni kell a 
tevékeny időskort;

4. hangsúlyozza a nők és férfiak nyugdíjkorhatára egyenlővé tételének fontosságát, ami 
jelentősen hozzájárulna az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növekedéséhez;

5. üdvözli a Bizottságnak a nyugdíjjövedelmek fokozását célzó, a kiegészítő nyugdíj-
előtakarékosság ösztönzésére tett kezdeményezését;

6. úgy véli, hogy a nőknek vagy a férfiaknak a gyermek vagy más eltartott családtag 
gondozásával töltött idejét a nyugdíj kiszámítása szempontjából tényleges biztosítási 
időszakként kellene figyelembe venni;

7. üdvözli a fehér könyvnek a gondozásért járó jóváírás létrehozására vonatkozó javaslatát, 
amely szerint beleszámítanák a nyugdíjba az eltartott személyek gondozásával töltött 
időszakot úgy a nők, mint a férfiak esetében, mint ahogy az egyes tagállamokban már 
megvalósul.


