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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dėl senėjančios visuomenės kyla rizika, kad socialinės apsaugos srityje 
viešosioms išlaidoms bus daromas spaudimas, nes didžiausią dalį šių išlaidų sudaro 
pensijos;

B. kadangi pensijos yra pagrindinis pagyvenusių europiečių pajamų šaltinis ir šių pensijų 
tikslas – užtikrinti tinkamą jų gyvenimo lygį bei finansinę nepriklausomybę; tačiau 
kadangi apie 22 proc. vyresnių nei 75 metų moterų Sąjungoje gyvena žemiau skurdo 
ribos;

C. kadangi moterys dažniau negu vyrai daro karjeros pertraukas, kad galėtų vykdyti šeimos 
pareigas, ir kadangi apskaičiuojant pensijas į šias pertraukas neatsižvelgiama arba 
atsižvelgiama iš dalies, todėl moterų pensijos dažnai mažesnės ir jos patiria didesnę 
skurdo riziką;

D. kadangi vyrų ir moterų nelygybė užimtumo srityje, darbo užmokesčio nelygybė, 
nevienodos įmokos, karjeros pertraukos ir darbas ne visą darbo dieną, susijęs su šeimos 
pareigomis, turi didelį poveikį pensijų, į kurias gali pretenduoti moterys, sumai;

1. pabrėžia, kad skubiai reikia atlikti pensijų sistemų reformą, siekiant atsižvelgti į 
ekonominius bei demografinius pokyčius ir gerinti Europos ekonomikos augimo 
perspektyvas;

2. primena, kad valstybės narės privalo imtis priemonių, kuriomis siekiama panaikinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą;

3. pripažįsta, kad pensinį amžių būtina suderinti, siekiant atsižvelgti į tikėtinos gyvenimo 
trukmės ilgėjimą, ir kartu gerinti galimybes mokytis visą gyvenimą, derinti darbą, šeimos 
bei privatų gyvenimą ir skatinti vyresnių žmonių aktyvumą;

4. pabrėžia, kad svarbu suvienodinti vyrų ir moterų amžių, kurio sulaukus suteikiama teisė 
gauti pensijų išmokas, – tai labai padės kelti pagyvenusių darbuotojų užimtumo lygį;

5. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama skatinti papildomo pensijų kaupimo 
plėtrą, kad būtų didinamos pensininkų pajamos;

6. mano, kad nustatant teises į pensiją ir apskaičiuojant pensijų išmokas turėtų būti 
atsižvelgiama į laikotarpius, kuriuos moterys ar vyrai turi praleisti prižiūrėdami vaikus 
arba kitus priklausomus šeimos narius, kaip į faktinius draudžiamuosius laikotarpius;

7. palankiai vertina baltojoje knygoje pateiktą raginimą plėtoti specialius globos kreditus, 
t. y. apskaičiuojant pensiją įtraukti laikotarpius, kuriais tiek vyrai, tiek moterys prižiūrėjo 
priklausomus asmenis, kaip tai jau numato kai kurios valstybės narės.


