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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de vergrijzing van de bevolking de overheidsuitgaven voor sociale 
bescherming onder druk dreigt te zetten, gezien het feit dat de pensioenen het grootste 
deel van deze uitgaven vormen;

B. overwegende dat pensioenen de belangrijkste bron van inkomsten voor Europese ouderen 
vormen en zijn bedoeld om een behoorlijke levenstandaard voor hen te waarborgen en hen 
in staat te stellen financieel onafhankelijk te zijn; overwegende dat desalniettemin in de 
Unie ongeveer 22% van de vrouwen van ouder dan 75 jaar zich onder de armoedegrens 
bevindt;

C. overwegende dat vrouwen hun carrière vaker dan mannen onderbreken om gezinstaken op 
zich te nemen en dat deze onderbrekingen niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking 
worden genomen bij de pensioenberekening; overwegende dat hun pensioen 
dientengevolge vaak lager is en zij derhalve een groter risico op armoede lopen;

D. overwegende dat de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van werk, 
salarissen, premies, carrièreonderbrekingen of parttimewerk in verband met gezinstaken 
serieuze gevolgen hebben voor de hoogte van het pensioen waarop vrouwen aanspraak 
kunnen maken;

1. onderstreept dat de pensioenstelsels dringend moeten worden hervormd teneinde deze in 
overeenstemming te brengen met de economische en demografische ontwikkelingen 
alsook om de groeiperspectieven van Europa te verbeteren;

2. herinnert eraan dat de lidstaten maatregelen moeten nemen die erop zijn gericht de 
salarisverschillen tussen vrouwen en mannen weg te nemen;

3. erkent dat het noodzakelijk is de pensioengerechtigde leeftijd aan te passen teneinde 
rekening te houden met de stijging van de levensverwachting, en tegelijkertijd de toegang 
tot "een leven lang leren" te verbeteren, de combinatie van werk, gezin en privéleven te 
faciliteren en het actief ouder worden te bevorderen;

4. onderstreept dat het van belang is de leeftijd waarop mannen en vrouwen recht hebben op 
een pensioenuitkering gelijk te trekken, hetgeen aanzienlijk zal bijdragen aan de toename 
van de arbeidsparticipatie van ouderen;

5. verwelkomt het initiatief van de Commissie dat erop is gericht de ontwikkeling van 
aanvullende pensioenspaarregelingen aan te moedigen, teneinde de inkomsten van 
gepensioneerden te vergroten;

6. is van mening dat de perioden waarin vrouwen of mannen voor kinderen of andere 
afhankelijke familieleden moeten zorgen, als daadwerkelijke perioden van verzekering 
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moeten meetellen voor de vaststelling van de pensioenrechten en de berekening ervan;

7. is ingenomen met de oproep in het witboek om pensioenkrediet te ontwikkelen voor de 
zorg voor afhankelijke personen, dat wil zeggen het meewegen, bij de berekening van het 
pensioen, van de perioden gedurende welke vrouwen of mannen voor afhankelijke 
personen hebben gezorgd, zoals dit in sommige lidstaten reeds gebeurt.


