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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker utegne staranje prebivalstva ustvariti pritisk na javno porabo za socialno varstvo, saj 
pokojnine predstavljajo največji del te porabe;

B. ker so pokojnine glavni vir dohodkov starejših Evropejcev in ker se jim z njimi želi 
zagotoviti dostojen življenjski standard in finančno neodvisnost; ker kljub temu v Uniji
živi pod pragom revščine 22 % žensk, starih več kot 75 let;

C. ker ženske pogosteje kot moški prekinejo poklicno pot, da bi se posvetile družinskim 
obveznostim, in ker se ta obdobja ne upoštevajo ali samo delno upoštevajo pri izračunu 
pokojninskih pravic, zato imajo ženske pogosto manjšo pokojnino in so bolj izpostavljene 
tveganju revščine;

D. ker razlike med moškimi in ženskami pri zaposlitvi, plači, prispevkih, prekinitvi poklicne 
poti in delu s krajšim delovnim časom zaradi družinskih obveznosti močno vplivajo na 
višino pokojnin, do katerih so ženske upravičene;

1. poudarja, da je treba v skladu z gospodarskim razvojem in rastjo prebivalstva nujno 
reformirati pokojninske sisteme in povečati možnosti za rast v Evropi;

2. poudarja, da morajo države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bodo odpravile razlike v 
plačilu med moškimi in ženskami;

3. priznava, da je treba upokojitveno starost prilagoditi daljši življenjski dobi, izboljšati 
dostop do vseživljenjskega učenja, bolje uskladiti poklicno, družinsko in zasebno življenje 
ter spodbujati aktivno staranje;

4. poudarja, da je treba izenačiti upokojitveno starost za moške in ženske in tako občutno 
prispevati k stopnji zaposlenosti starejših delavcev;

5. pozdravlja pobudo Komisije za spodbujanje razvoja dodatnega pokojninskega varčevanja, 
s čimer bi se povečali pokojninski dohodki;

6. meni, da bi bilo treba obdobje, v katerem morajo ženske ali moški skrbeti za otroke ali 
druge vzdrževane družinske člane, upoštevati kot obdobje zavarovanja, ki jim daje pravico 
do pokojnine in se upošteva pri njenem izračunu;

7. pozdravlja pobudo v beli knjigi za oblikovanje kreditov za oskrbo vzdrževanih oseb, kar 
pomeni, da bi se pri izračunu pokojninskih pravic upoštevala obdobja, v katerih ženske in 
moški skrbijo za te osebe, kot to že velja v nekaterih državah članicah.


