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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że starzenie się populacji grozi nałożeniem presji na wydatki publiczne 
w dziedzinie zabezpieczenia socjalnego, ponieważ emerytury stanowią największą część 
tych wydatków;

B. mając na uwadze, że emerytury stanowią główne źródło dochodów Europejczyków w 
podeszłym wieku i że mają one na celu zapewnienie im godnego poziomu życia oraz 
umożliwienie im niezależności finansowej; mając na uwadze, że mimo tego około 22% 
kobiet powyżej 75 roku życia w Unii znajduje się poniżej progu ubóstwa;

C. mając na uwadze, że kobiety częściej przerywają karierę zawodową niż mężczyźni, aby 
zająć się obowiązkami rodzinnymi i że te okresy przerw nie są uwzględniane lub są 
uwzględniane częściowo przy obliczaniu emerytur oraz że w związku z tym ich emerytura 
jest często niższa i są one bardziej narażone na ryzyko ubóstwa;

D. mając na uwadze, że różnice między mężczyznami a kobietami w dziedzinie zatrudnienia, 
wynagrodzenia, składek, przerw w karierze i pracy w niepełnym wymiarze godzin 
związanym z obowiązkami rodzinnymi mają poważne konsekwencje dla wysokości 
emerytur, o jakie mogą się ubiegać kobiety;

1. podkreśla, że kwestią pilną jest przystąpienie do reformy systemów emerytalnych, aby 
podążać za zmianami ekonomicznymi i demograficznymi oraz by poprawić perspektywy 
wzrostu w Europie;

2. przypomina o konieczności podjęcia przez państwa członkowskie kroków zmierzających 
do zlikwidowania rozbieżności w wynagrodzeniu kobiet a mężczyzn;

3. uznaje konieczność dostosowania wieku emerytalnego, aby uwzględnić wydłużenie się 
średniego trwania życia, polepszając jednocześnie dostęp do uczenia się przez całe życie, 
możliwości godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego oraz promując 
aktywne starzenie się;

4. podkreśla znaczenie wyrównania wieku pozwalającego na dostęp do świadczeń 
emerytalnych dla mężczyzn i kobiet, co pozwoli znacznie przyczynić się do wzrostu 
aktywności pracowników w podeszłym wieku;

5. przychylnie odnosi się do inicjatywy Komisji mającej na celu zachęcanie do rozwijania 
uzupełniających systemów oszczędzania na emeryturę w celu zwiększenia dochodów 
osób na emeryturze;

6. uważa, że okresy, które kobiety lub mężczyźni muszą poświęcić na opiekę nad dziećmi 
lub innymi wymagającymi opieki członkami rodziny, powinny być uwzględniane jako 
rzeczywiste zaliczane okresy ubezpieczenia, uprawniające do otrzymania emerytury i do 
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jej obliczania;

7. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w białej księdze zaproszenie do zaliczania pomocy dla 
osób zależnych, tzn. zaliczanie opieki nad bliskimi do okresów składkowych zarówno w 
przypadku kobiet, jak i mężczyzn, tak jak to już przewidziano w niektórych państwach 
członkowskich.


