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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 22. és 25. cikkére, 

– tekintettel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának (CESCR) a 

férfiak és a nők gazdasági, szociális és kulturális jogok gyakorlásához való egyenlő 

jogairól szóló 16. sz. általános észrevételére (a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányának (ICESCR) 3. cikke) – 2005. augusztus 11., 

E/C.12/2005/ –, valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 

Bizottságának (CESCR) a szociális biztonsághoz való jogról szóló 19. számú általános 

észrevételére (az ICESCR 9. cikke), 2008. február 4., E/C.12/GC/19, 

– tekintettel az Európai Szociális Charta 4. cikkének (2) és (3) bekezdésére, valamint 12., 

20. és 23. cikkére, 

– tekintettel a Szociális Jogok Európai Bizottságának 2014. december 5-i következtetéseire 

(XX-3/def/GRC/4/1/EN), 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikkének (3) 

bekezdésére, amelyek rögzítik a férfiak és a nők közötti egyenlőség alapelvét, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkére és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, amelyek rögzítik a nők és a férfiak 

közötti egyenlőség alapelvét, 

– tekintettel az EUMSZ 151. és 153. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 

(EPSCO) által 2015 júniusában elfogadott „Egyenlő jövedelmi lehetőségek a nők és a 

férfiak számára: A nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése” című 

következtetésekre, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 34. cikkére, 

– tekintettel a Tanács által 2011. március 7-én elfogadott, a nemek közötti egyenlőségről 

szóló európai paktumra (2011–2020), 

– tekintettel a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)” című 

dokumentumra és különösen annak 3.2. célkitűzésére, 

– tekintettel a nemek közötti nyugdíjszakadékról, az anyák és a gyermektelen nők közötti 

különbségekről szóló tanulmányára (2016), valamint a Bizottságnak a nemek közötti 

uniós nyugdíjszakadékról szóló tanulmányára (2013), 

– tekintettel az ICESCR 3. és 9. cikkére, 
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A. mivel az EU-ban a nemek közötti nyugdíjszakadékot 2014-ben 39%-ra becsülték, és mivel 

ez az arány a tagállamok között nagymértékben eltér, Észtországban 3,7%, míg Cipruson 

48,8%; mivel 2014-ben az idős nők 20,2%-át, az idős férfiaknak ugyanakkor 14,6%-át 

fenyegette a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata, és mivel 2050-re a 

szegénység kockázatával érintett, 75 év feletti személyek aránya a legtöbb tagállamban 

elérheti a 30%-ot; mivel 2015-ben a nők még mindig óránként átlagosan 16%-kal 

alacsonyabb bért kaptak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak; mivel a nemek közötti 

bérszakadék eredményeként a nők gyakran a férfiaknál alacsonyabb nyugdíjat kapnak, és 

emiatt a nők nagyobb valószínűséggel szegényednek el a nyugdíjba vonulás után; mivel 

az egyszülős háztartások különösen veszélyeztetett helyzetben vannak, miután az összes 

eltartott gyermekkel rendelkező háztartás 10%-át teszik ki, és 50%-ukat a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés kockázata fenyegeti, ami a teljes lakosságon belüli arány 

kétszerese; 

B. mivel a tagállamok között nagy eltérések vannak a nyugellátásban részesülő lakosság 

arányát illetően, ez ugyanis Cipruson 11%, Belgiumban pedig 25% volt 2012-ben, míg 

Spanyolországban, Írországban és Máltán legfeljebb a nők 10%-a kap nyugdíjat; 

C. mivel a nyugdíjak csökkentése és befagyasztása fokozza az időskori szegénység 

kockázatát, különösen a nők körében; mivel 2014-ben az idős nők 20,2%-át, az idős 

férfiaknak ugyanakkor 14,6%-át fenyegette a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

kockázata, és mivel 2050-re a szegénység kockázatával érintett, 75 év feletti személyek 

aránya a legtöbb tagállamban elérheti a 30%-ot; 

D. mivel a 65 év feletti személyek jövedelmének értéke a teljes lakosság átlagjövedelme 

94%-ának felel meg; mivel ugyanakkor a 65 év feletti nők mintegy 22%-a a szegénységi 

küszöb alatt él; 

E. mivel a tisztességes nyugdíjhoz jutás jelenleg számos tényezőtől függ, úgymint többek 

között a személy addigi élete folyamán szerzett jövedelmétől, a munkaszerződés típusától, 

a határozott idejű foglalkoztatástól, a munkaerőpiaci szegregációtól, a munkaerőpiacon 

való részvételtől és az arra való bejutástól, a karrier gondozás vagy várandósság miatti 

megszakításától, és ezek a tényezők hátrányosabban érintik a nőket, mint a férfiakat; 

F. mivel a származékos helyett az egyéni jogosultságokhoz kapcsolódó nyugdíjak 

elősegíthetik, hogy mindenki számára garantálható legyen a gazdasági függetlenség, 

mérséklődjenek a munkavégzés bejelentésétől visszatartó tényezők, és visszaszoruljanak a 

nemi sztereotípiák; 

G. mivel a nők és férfiak számára gyermekeik vagy családtagjaik gondozásáért nyújtott 

támogatásként biztosított nyugdíjjóváírás elősegítheti annak biztosítását, hogy a karrier 

gondozás, képzés vagy munkanélküliség miatt történő megszakítása ne befolyásolja 

kedvezőtlenül a nyugdíjat, és kívánatos volna ezeket a rendszereket valamennyi 

tagállamban kibővíteni vagy fejleszteni; 

H. mivel a valamennyi munkavégzési formára alkalmazandó nyugdíjjóváírások a fizetett 

alkalmazottaktól az önálló vállalkozókig valamennyi dolgozó számára segítséget 

jelenthetnek; 

I. mivel úgy tűnik, hogy az egyetemes, lakóhelyen alapuló vagy átalányösszegű 
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minimumnyugdíjak különösen kedvezőek a nemek közötti egyenlőség szempontjából, 

mivel a teljes alapnyugdíj kifizetésre kerül a korábbi foglalkoztatotti jogállástól és a 

családi körülményektől függetlenül; 

J. mivel sok részmunkaidőben foglalkoztatott személy – akik elsősorban nők (32%, szemben 

a férfiak körében tapasztalható 8,2%-kal) – feltételezhetően nem önszántából döntött ilyen 

munkaszerződés mellett, illetve a munka és a magánélet összeegyeztetése vagy gondozási 

feladatok miatt tett így, és ez sok esetben alacsonyabb nyugdíjat eredményez; 

K.  mivel a bizonytalan foglalkoztatás és a munkaerőpiaci szegregáció akadályozza az 

időskori egyenlőség és társadalmi szolidaritás célkitűzésének megvalósítását; 

L. mivel a magas munkanélküliségi ráta miatt számos család kénytelen egyetlen 

jövedelemforrásra támaszkodni, és sok esetben az idős személyek, általában a nagymamák 

nyugdíja három generáció egyetlen megélhetési forrása; 

M. mivel a magasabb munkanélküliségi aránnyal jellemzett csoportok – például a nők, a 

fiatalok, a fogyatékkal élő személyek, az 55 év felettiek, a tartós munkanélküliek és a 

bevándorlók – minőségi foglalkoztatási rátájának növelését célzó szakpolitikák 

elősegítenék a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának megőrzését és az állami rendszerektől 

való függés mértékének csökkentését; 

N. mivel a különböző kockázatokkal járó megtakarítási döntésekért vállalt növekvő 

felelősség egyben azt is jelenti, hogy a polgárokat világosan tájékoztatni kell a 

rendelkezésükre álló lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó kockázatokról; mivel a 

válság rávilágított arra, hogy a magán-nyugdíjbiztosítási alapok a pénzügyi piacok 

helyzetétől függnek, ami sokszor veszélyezteti az idős személyek nyugdíját, hiszen ők 

nem mindig kapnak megfelelő tájékoztatást az említett alapok igénybevételének 

következményeiről; mivel a nők és a férfiak számára egyaránt, de különösen a nők 

számára támogatást kell nyújtani abban, hogy díjmentesen javítsák pénzügyi 

jártasságukat, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak ezzel az egyre összetettebb 

kérdéskörrel kapcsolatban; 

O. mivel nem került sor sem előzetes, sem utólagos nemi szempontú hatásvizsgálatokra a 

Bizottság nyugdíjakról szóló 2012-es fehér könyvében összegyűjtött, nyugdíjrendszereket 

érintő reformokkal kapcsolatban; mivel ez bizonyítja a nemek közötti egyenlőség 

valamennyi területen történő tényleges alkalmazása terén fennálló uniós hiányosságokat; 

P. mivel a szakszervezetek és a kollektív tárgyalások elengedhetetlen szerepet játszhatnak az 

idősek jogai védelmének biztosítása terén;  

Q. mivel az egyetemes egészségügyi ellátásba, az állami szociális szolgáltatások hálózatába 

és az eltartottak jó minőségű gondozási infrastruktúrájába történő beruházások növelése 

elősegítené annak biztosítását, hogy az emberek gyakorolhassák a méltóságteljes időskor 

megéléséhez való jogukat; 

R. mivel az Európai Szociális Karta a méltányos díjazáshoz való jogról szóló 4. cikkének (1) 

bekezdésében kimondja, hogy a méltányos díjazáshoz való jog tényleges gyakorlásának 

biztosítása érdekében a Felek vállalják, hogy „elismerik a dolgozók jogát olyan 

díjazáshoz, amely nekik és családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít”; mivel a Szociális 
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Jogok Európai Bizottsága 2014. december 5-i következtetéseiben (XX-

3/def/GRC/4/1/EN) megállapította, hogy az 1961. évi Charta 4. cikkének (1) bekezdése 

szerinti tisztességes életszínvonal biztosításához a javadalmazásnak meg kell haladnia a 

nettó átlagbér 60%-ában megállapított minimumküszöböt; 

S. mivel az EUMSZ 151. cikke kimondja, hogy az Unió célkitűzése a megfelelő szociális 

védelem elérése; mivel ezért az Uniónak az életkoruk vagy személyes helyzetük miatt 

nyugdíjra jogosult idős személyek védelmének javítására irányuló ajánlásokkal kell 

támogatnia a tagállamokat; 

T. mivel a tagállamok nyugdíjrendszereinek közelmúltban végrehajtott reformjai 

megemelték a nyugdíjkorhatárt, csökkentették az indexálás mértékét a jelenérték-

számításnál, növelték a járulékfizetéshez kötődő elemeket, például az ellátásra jogosító 

járulékfizetési időszakok hosszát és folytonosságát, illetve erősítették a magánnyugdíj-

rendszerek szerepét, hozzájárultak a nemek közötti nyugdíjszakadék növekedéséhez; 

U. mivel a nemek közötti foglalkoztatási szakadék, bérszakadék és az ezzel összefüggő 

nyugdíjszakadék, a nők felülreprezentáltsága a bizonytalan feltételekkel történő 1 és a nem 

önként vállalt részmunkaidős foglalkoztatásban, továbbá a nők karrierjének gyermekek 

vagy más hozzátartozók gondozása miatti megszakításai hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

nőket különösen érinti vagy fenyegeti a szegénység; 

V. mivel az Európai Unió az EUMSZ 153. cikke értelmében főként támogatói hatáskörrel 

rendelkezik a nyugdíjbiztosítások terén; 

1. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőséget minden téren biztosítani kell; 

hangsúlyozza, hogy a nők foglalkoztatottsági szintjének emelése alapfeltétele annak, hogy 

megszűnjön a nemek közötti nyugdíjszakadék, amely a nők által egész életük során a 

munkaerőpiacon tapasztalt hátrányok felhalmozódásának eredménye; e tekintetben 

elismeri azt is, hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék megelőzésében és csökkentésében 

kulcsfontosságú a nők munkaerőpiaci részvétele minőségi foglalkoztatottság, szakmai 

előmenetelhez nyújtott támogatás, a munka és magánélet közötti egyensúly javítása – a 

férfiak és a nők számára egyaránt –, valamint az oktatás és a foglalkoztatás terén fennálló 

nemi szegregáció kezelése mellett; megállapítja továbbá, hogy napjainkban több és 

képzettebb fiatal nő lép be a munkaerőpiacra; 

2. a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva felhívja a figyelmet a szociális partnerek 

minimálbérrel kapcsolatos kérdésekben betöltött jelentős szerepére; hangsúlyozza a 

szakszervezetek és a kollektív tárgyalásokon létrejött megállapodások fontos szerepét 

annak biztosítása érdekében, hogy az idősek a nemzedékek közötti szolidaritás és a nemek 

közötti egyenlőség elveinek megfelelő állami nyugdíjban részesülhessenek; hangsúlyozza 

a szociális partnerek véleménye kellő figyelembevételének fontosságát olyan politikai 

döntések meghozatalakor, amelyek a nyugdíjjogosultság feltételeinek jelentős jogi 

szempontjait módosítják; felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 

és a nemek közötti egyenlőség előmozdításával foglalkozó szervezetekkel 

együttműködésben dolgozzanak ki és hajtsanak végre a nemek közötti bérszakadék 

felszámolására irányuló szakpolitikákat; javasolja, hogy a tagállamok ezen erőfeszítések 

                                                 
1 Az Európai Parlament 2010. október 19-i állásfoglalása a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó 

nőkről (HL C 70E., 2012.3.8., 1. o.). 
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kiegészítéseként fontolják meg a fizetések rendszeres felmérését; 

3. sajnálattal állapítja meg, hogy az Unióban a nemek közötti nyugdíjszakadék 39%, ami 

több mint kétszerese a nemek közötti bérszakadéknak (16%), és ez jól tükrözi a 

munkaerőpiaci egyenlőtlenségnek a nők jogait érintő, egész életre szóló következményeit 

és hatásait, valamint a szakmai előmenetelben és a gondozási felelősség terén meglévő 

különbségeket; emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 157. cikkének megfelelően „minden 

tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy 

egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak”, és hogy ezen elv megvalósítása és 

előmozdítása kulcsfontosságú a férfiak és nők közötti bér- és nyugdíjszakadék 

csökkentése és a szegénység kockázatának felszámolása érdekében; felhívja a 

tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyenek lépéseket a nemi alapú többszörös 

megkülönböztetés valamennyi formájának leküzdése érdekében, biztosítsák a 

megkülönböztetésmentesség és az egyenlőség elvének a munkaerőpiacon és a munkához 

jutás tekintetében történő alkalmazását, és különösen arra, hogy fogadjanak el olyan 

szociális védelmi intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a nőknek fizetett bérek és 

jóléti juttatások, köztük a nyugdíjak megfeleljenek a férfiak és a nők számára az egyenlő 

vagy egyenlő értékű munkáért fizetett egyenlő díjazás elvének; felhívja a tagállamokat, 

hogy határozzanak meg megfelelő intézkedéseket a nők és a férfiak számára egyenlő vagy 

egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás alapelve megsértésének visszaszorítására; 

véleménye szerint a nemek közötti egyenlőség – a társadalmi és gazdasági jólét növelése 

révén – nemcsak a nők, de a társadalom egésze számára is előnyös; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos tagállamban hiányzik a hozzáférhető, 

megfizethető és minőségi gyermekgondozás és hosszú távú gondozás lehetősége, és sok 

nő kényszerül arra, hogy gyermekek, fogyatékossággal élő személyek és más eltartottak 

gondozása érdekében csökkentse munkaidejét; hangsúlyozza, hogy a fizetett és nem 

fizetett munka terén fennálló nemi egyenlőtlenségek felszámolásával biztosítani kell, hogy 

a nők és a férfiak egyenlő bért kapjanak, és egyenlő mértékben vegyék ki a részüket a 

gondozásból, valamint elő kell mozdítani a feladatok, a költségek és a gondozás egyenlő 

mértékű megosztását; e tekintetben rámutat arra, hogy biztosítani kell a jó minőségű 

általános érdekű (szociális) szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférést, valamint 

szükség van a munka és a magánélet jobb összeegyeztetését lehetővé tévő konkrét 

javaslatokra; 

5. kiemeli, hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék összetett jelenség, amely túlmutat a 

nyugdíjrendszerek szerkezetén; hangsúlyozza, hogy a gyermekgondozási létesítményekre 

vonatkozó barcelonai célkitűzések tagállamok általi nem megfelelő végrehajtása 

jelentősen csökkenti a nők lehetőségeit arra, hogy maradéktalanul megvalósítsák 

foglalkoztatási potenciáljukat, és ezáltal a nyugdíjak közötti különbségekhez vezet; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2020-ra ténylegesen hajtsák végre a 

barcelonai célkitűzéseket, támogassák a kora gyermekkori nevelésre és gondozásra 

vonatkozó 2014-es minőségi keretrendszert, és a nők munkaerőpiaci aktivitását lehetővé 

tévő támogatás biztosításával lépjenek fel a nemek közötti nyugdíjszakadék kiváltó 

okaival szemben, növeljék a gyermekek, idősek és eltartottak megfizethető és 

hozzáférhető minőségi gondozására irányuló beruházásokat, és a szociális védelmi 

jogosultságok kiszámítása során vegyék figyelembe a gondozással töltött időszakokat; 

6. megjegyzi, hogy nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék csökkentéséhez a 
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nyugdíjpolitikákat megfelelő munkaügyi és a tevékeny időskorra vonatkozó politikákkal 

kell kombinálni; e tekintetben rámutat a faji, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez 

tartozó nők és férfiak kiszolgáltatott helyzetére; hangsúlyozza a nemi sztereotípiák elleni 

küzdelem fontosságát a foglalkoztatásban; kéri a tagállamokat, hogy maradéktalanul 

hajtsák végre a 2006/54/EK irányelvet egy olyan követelménnyel kiegészítve, amely 

előírja a vállalatok számára a nemi egyenlőségre vonatkozó intézkedések kidolgozását – a 

szegregáció megszüntetésével kapcsolatos fellépéseket, a fizetési rendszerek fejlesztését, 

valamint a nők karrierjét támogató intézkedéseket is beleértve – a képzés és a szakmai 

előmenetel terén a nőkkel szembeni diszkrimináció elkerülése érdekében; felhívja a 

tagállamokat, hogy hajtsák végre a bérek átláthatóságára, a nemi szempontból semleges 

munkaköri leírásokra és besorolásokra, valamint a nemi alapon történő munkahelyi 

megkülönböztetés miatt indított eljárások esetén a bizonyítási teher megfordulására 

vonatkozó bizottsági ajánlásokat; 

7. sajnálatosnak tartja, hogy a foglalkoztatási minták az ideiglenes munkavállalás, a nem 

önként vállalt rövid időszakokra szóló határozott idejű szerződések előtérbe kerülése, a 

csekély mértékű foglalkoztatás vagy a munkanélküliség miatt egyre változékonyabbak és 

bizonytalanabbak; megállapítja, hogy a nők a férfiakhoz képest gyakrabban kerülnek 

hátrányos pénzügyi helyzetbe, mivel általában megszakítják pályafutásukat, továbbá a nők 

számára gyakrabban okoz nehézséget az is, hogy elegendő járulékot halmozzanak fel 

mind a magán-, mind az állami nyugdíjrendszerekben az alacsonyabb arányú 

munkaerőpiaci részvétel, a bérszakadék, a karriermegszakítások, a részmunkaidős állások 

gyakorisága, a munkaerőpiaci szegregáció és az atipikus szerződések, a fizetés nélkül 

végzett gondozás, továbbá amiatt, hogy életük során hosszabb időszakokra kiszorulnak a 

munkaerőpiacról; hangsúlyozza a nyugdíjrendszereken belüli közvetett megkülönböztetés 

elleni küzdelem fontosságát, nemcsak a foglalkoztatói, hanem a kötelező 

nyugdíjrendszerek gyakorlatában is; szorgalmazza az alacsony bérezésű ágazatokban 

tapasztalható bérszakadék és munkaerőpiaci szegregáció kezelése szükségességének 

középpontba állítását; úgy véli, hogy az alacsony bérezésű ágazatokban, ahol a nők 

többségben vannak, a bérek emelését kell ajánlott eszközzé tenni e cél elérése érdekében; 

felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan intézkedéseket, amelyek a többi 

munkavállalóéval egyenértékű nyugdíjjogosultságot biztosítanak az atipikus 

munkavállalók számára; 

8. emlékeztet arra, hogy a tisztességes időskori jövedelem elengedhetetlen az időskori 

szegénység elleni küzdelemhez; hangsúlyozza, hogy a szegénység női problémává válása 

több tényező – a nemek közötti bérszakadék, a nemek közötti nyugdíjszakadék, a 

gondozási feladatok és az ezekhez kapcsolódó szabadságok, az egyedülálló anyák által 

vezetett háztartásokat érintő elégtelen támogatási és adózási rendszerek – következménye; 

felszólítja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a részmunkaidőben 

foglalkoztatott munkavállalóknak, az alkalmi munkavállalóknak, a segítő házastársaknak, 

valamint a megszakított karrierrel rendelkező vagy bizonyos időszakban rövidebb 

munkaidőben dolgozó munkavállalóknak joguk legyen a tisztességes nyugdíjhoz, 

bármifajta megkülönböztetés nélkül; 

9. megjegyzi, hogy a foglalkoztatói öregségi nyugdíjrendszereket egyre inkább a biztosítási 

elveknek megfelelően működtetik, és hogy emiatt számos ponton hézagok keletkezhetnek 
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a szociális védelemben1; hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Bírósága egyértelművé 

tette, hogy a foglalkoztatói nyugdíjrendszereket díjazásnak kell tekinteni, és hogy az 

egyenlő bánásmód elve e rendszerekre is vonatkozik; 

10. rámutat, hogy a többpilléres nyugdíjrendszerre történő átállás további egyenlőtlenségeket 

teremt a férfiak és a nők nyugdíja között2; kitart amellett, hogy a nyugdíjrendszer három 

pillére körül az elsőnek kell a tagállami nyugdíjrendszerek középpontjában maradnia, és 

azt támogatni és erősíteni kell a nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenségek – főként a 

nemek közötti egyenlőtlenségek – felszámolása érdekében; ragaszkodik ahhoz, hogy a 

magánnyugdíjrendszer gyakorlatának önkéntesen választható lehetőségnek kell maradnia 

kiemeli, hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék az első pillérben a legkisebb, és az e pillér 

alatti rendszerek bizonyultak a legbefogadóbbnak, az újraelosztás tekintetében a 

legméltányosabbnak és a legköltséghatékonyabb megoldásnak az időskori szegénység 

megszüntetésére; arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék az állami 

nyugdíjrendszereket az olyan egyéb rendszerekkel szemben, amelyek növelhetik a nemek 

közötti nyugdíjszakadékot; 

11. rámutat arra, hogy minden embernek joga van a mindenki számára hozzáférhető állami 

nyugdíjhoz, és emlékeztet az EU Alapjogi Chartájának 25. cikkére, amely megállapítja az 

idősek méltó és önálló élethez való jogát, továbbá hogy a 34. cikk elismeri többek között 

az anyaság, betegség, munkahelyi baleset, fogyatékosság, hosszú távú gondoskodásra 

utaltság vagy idős kor, továbbá a munkahely elvesztése esetén védelmet nyújtó szociális 

biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságot; rámutat a 

járulékokból finanszírozott szociális biztonsági rendszerek fontosságára a megfelelő 

nyugdíjellátás fontos alkotóelemeként; 

12. hangsúlyozza, hogy a demográfiai változás nem szolgáltathat ürügyet a szociális 

jogosultságok és szolgáltatások leépítéséhez; 

13. kiemeli a hozzátartozói nyugellátás fontos szerepét sok idős nő védelmében a szegénység 

és a társadalmi kirekesztés kockázatával szemben, amely az ő esetükben magasabb, mint 

az idős férfiak esetében; kéri a tagállamokat, hogy szükség esetén reformálják meg a 

túlélő hozzátartozói nyugdíjak rendszerét, úgymint az özvegyi nyugdíjakat, hogy a 

férjezetlen nők ne kerüljenek hátrányos helyzetbe; felszólítja a tagállamokat, hogy a 

Bizottság támogatásával a válások magas száma és az élettársi kapcsolatban élő párok 

aránya fényében  vizsgálják meg a különböző, hozzátartozói nyugellátást nyújtó 

rendszerek hatásait az idősebb nőket érintő szegénységre és társadalmi kirekesztésre, és 

fontolják meg jogi eszközök bevezetésének lehetőségét megosztott nyugdíjjogosultságok 

biztosítására válás esetén; 

14. ismételten felhívja a tagállamokat, hogy fontolják meg, hogy munkaügyi és szociális 

biztonsági jogszabályokon keresztül mind a nők, mind a férfiak számára a családi 

állapottól függetlenül járó „gondozási jóváírásokat”, vagyis a nyugdíj számításakor 

figyelembe veendő egyenértékű időszakokat vezessenek be vagy adott esetben 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Európai Parlament, C. Tematikus Főosztály, Állampolgári Jogok és Alkotmányos Ügyek (Ludovici: 2016): „A 

nemek közötti nyugdíjszakadék: különbségek az anyák és a gyermektelen nők között”, 

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/supporting-analyses-search.html.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/supporting-analyses-search.html
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megerősítsék azokat, hogy ily módon védelemben részesüljenek mindazok, akik 

átmenetileg kilépnek a munkaerőpiacról, hogy egy hozzátartozójukat vagy családtagjukat 

gondozzák nem hivatalos keretek között; emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon 

felhívására, hogy terjesszen elő javaslatot egy gondozói szabadságról szóló irányelvre, 

amely megfelelő jövedelmet és szociális védelmet biztosít a gondozóknak, és mutasson be 

bevált gyakorlatokat valamennyi tagállam nyugdíjjóváírással kapcsolatos rendszerének 

megtervezésére ezen eszköznek az EU egészében való korszerűsítése és kibővítése 

céljából, így elősegítve a nemek közötti nyugdíjszakadék mérséklését; 

15. felhívja a tagállamokat, hogy amikor a kötelező öregségi nyugdíj feltételei nem 

teljesülnek, biztosítsanak olyan megfelelő állami minimumnyugdíjat, amely független a 

kedvezményezett korábbi munkavégzésétől, és azok esetében, akik hivatalos szabadságot 

vesznek ki, hogy hozzátartozóikat gondozzák, biztosítsák ezen időszakok beszámítását a 

nyugdíjjogosultságok megállapításakor; hangsúlyozza az egyéni nyugdíjjogosultságok és 

szociális juttatások felé történő elmozdulás fontosságát a származékos jogosultságok 

helyett a családon belüli eltartottság elkerülése érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy az 

egyéni jogok biztosítása és a partnertől vagy az államtól való függőség ellensúlyozása 

érdekében váltsák fel a háztartásokat alapul vevő modelleket és a megfelelő szociális 

biztonsági jogosultságokat; rámutat ugyanakkor arra, hogy az állami minimumnyugdíjnak 

és a munkavégzés alapján kapott átlagos nyugdíjnak megfelelő arányban kell állnia; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy végezzen mélyreható elemzést a tagállamoknak e 

minimumnyugdíjak számításához nyújtott segítséggel kapcsolatos bevált gyakorlatokról; 

17. nagyon aggasztónak tartja, hogy a több tagállamban jelenleg érvényesülő 

nyugdíjbefagyasztások és -csökkentések leginkább a rövidebb vagy megszakított 

karrierrel rendelkező, vagy az alacsonyabb jövedelmű embereket sújtják; sajnálja, hogy ez 

főként a nőket sújtja; hangsúlyozza, hogy az említett intézkedések közvetett 

megkülönböztetéshez vezettek a szociális biztonsági jogosultságok gyakorlásában; 

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a foglalkoztatás területén történő nemi 

alapú megkülönböztetés elleni küzdelem, az oktatás és a karriertervezés kiigazítása, a 

munka és a családi élet közötti egyensúly javítása és a gyermekek és idősek gondozása 

terén megvalósított beruházások növelése révén a nyugdíjszakadék megszüntetése 

céljából mind a férfiaknak, mind a nőknek biztosítsák a lehetőséget a teljes járulékfizetési 

időszak teljesítésére és a jogot a teljes nyugellátásra; úgy ítéli meg, hogy a nemek szerinti 

foglalkozási kockázatokra és a pszichoszociális kockázatokra kiterjedő szilárd munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonsági szabályzatok kidolgozása, a legkülönbözőbb korú nők 

munkakereséséhez segítséget nyújtó állami foglalkoztatási szolgálatokba történő 

beruházások és a munkából a nyugdíjba való átmenetre vonatkozó rugalmas szabályok 

bevezetése szintén lényeges; 

18. szükségesnek tartja a beruházások és a bérek javításával a gazdaság-, foglalkoztatási és 

szociálpolitika megváltoztatását a társadalmilag hasznos, környezetbarát és 

munkahelyteremtő tevékenységek gazdasági fejlődésének megteremtése érdekében, a 

gazdasági és foglalkoztatási válság leküzdése céljából; 

19. emlékeztet arra, hogy a magas munkanélküliségi ráta és a gazdasági és pénzügyi válság 

együttes hatása miatt sok család kénytelen egyetlen jövedelemre támaszkodni, amely sok 

esetben idősebb személyek által kapott nyugdíj; meggyőződése, hogy egy emberséges 
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társadalomnak szükségszerűen a nemzedékek közötti szolidaritás elvén kell alapulnia; a 

nemzedékek közötti méltányosságot a haszon és a terhek nemzedékek közötti egyenlő 

elosztásaként határozza meg; úgy véli, hogy a nemzedékek közötti hatékony 

együttműködés a szolidaritásra épül, és a kölcsönös tiszteleten, felelősségen és az egymás 

iránti gondoskodásra való hajlandóságon kell alapulnia, a tagállamok által viselendő végső 

és legfőbb felelősség sérelme nélkül; 

20. hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás elvét a nyugdíjak területén is szigorúan tiszteletben 

kell tartani; 

21. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokra szánt 

beruházásokat;  felhívja a tagállamokat. hogy biztosítsák elérhető árú, megfelelő és 

kielégítő, magas színvonalú közszolgáltatások nyújtását; figyelmeztet a nemek közötti 

egyenlőséget fenyegető, a társadalombiztosítási nyugdíjakról a magángondoskodásra 

épülő nyugdíjakra való átállás által jelentett kockázatokra, mivel ez utóbbiak az egyéni 

járulékfizetésen alapulnak, és nem veszik figyelembe a gyermekek vagy egyéb eltartott 

hozzátartozók gondozásával vagy munkanélküliként, betegszabadságon töltött vagy 

fogyatékosság miatt inaktív időszakokat; rámutat, hogy a nyugdíjrendszer olyan reformja, 

amely a szociális ellátásokat a növekedéshez és a munkaerőpiacok és a pénzügyi piacok 

helyzetéhez köti, csak makrogazdasági szempontokra összpontosít, és nem foglalkozik a 

nyugdíjak szociális céljával; 

22. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága megerősíthető a nők számára a 

nyugdíjrendszer valamennyi pilléréhez biztosított egyenlő hozzáféréssel; e tekintetben 

arra buzdítja a tagállamokat, hogy szervezzenek figyelemfelkeltő és tájékoztató 

kampányokat a nők második és harmadik pillérbe tartozó nyugdíjakhoz való 

hozzáférésének ösztönzése és megkönnyítése céljából, különösen azokban az elnőiesedett 

ágazatokban, ahol azok igénybevétele alacsony; 

23. kitart amellett, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága biztosítható, amennyiben a 

szociális védelmi rendszerek megerősítését és a vállalati adócsalás és adókijátszás elleni 

szigorú küzdelmet prioritásként kezelik; 

24. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága szempontjából figyelembe kell 

venni a demográfiai változások, a népesség elöregedése, a születési ráta, továbbá a 

keresőtevékenységet folytató és a nyugdíjkorhatárt elért személyek aránya jelentette 

kihívásokat, mely utóbbiak helyzete nagymértékben függ a munkával töltött évek 

számától és a megfizetett járulékoktól; 

25. kitart amellett, hogy a férfiak és a nők átlagos várható élettartamának különbségei 

közvetlenül vagy közvetve megkülönböztetéshez vezethetnek az ellátásban, különösen a 

nyugdíjak esetében; tudomásul veszi, hogy a tagállamokat arra kérik, hogy fokozatosan 

emeljék a nyugdíjkorhatárt, ami meggátolja mind a nemzedékváltást, mind a magánélet és 

a munka összeegyeztetését, különösen azért, mert az alacsonyan fizetett munkakörökben 

gyakrabban dolgoznak nők; felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vezessenek be 

mindkét nemre egyformán alkalmazandó nyugdíjrátákat és gondozási jóváírásokat a 

nyugdíjrendszerekben, valamint a származékos juttatások vonatkozásában, hogy a nők 

egyenlő járulékokért egyenlő nyugdíjjáradékot kaphassanak, még akkor is, ha várhatóan 

tovább élnek, mint a férfiak, és biztosítsák, hogy a nők várható élettartamát ne használják 

ürügyként a megkülönböztetésre, különösen a nyugdíjak kiszámításánál; rámutat, hogy a 
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fenntarthatósági tényező alkalmazását, amely a nyugdíjak alakulását a várható 

élettartamhoz és a népesség elöregedéséhez köti, ami fokozottabb pénzügyi nyomást 

gyakorolhat az állami szociális biztonsági rendszerekre, többek között olyan 

gazdaságpolitikával lehetne leküzdeni, amely a fejlődést és a foglalkoztatást új állami 

beruházások és a jövedelem jobb elosztása révén segíti elő; 

26. felhívja a tagállamokat, hogy az EU-n belüli növekvő várható élettartamra való tekintettel 

a fenntartható szociális biztonság szavatolása érdekében sürgősen hajtsák végre a 

nyugdíjrendszerek szükséges strukturális változtatásait; 

27. kéri a tagállamokat, hogy számolják fel a megfelelő nyugdíjhoz való hozzáférés terén a 

karrierjüket megszakítók (főként nők) útjában álló akadályokat, például a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges minimális járulékfizetői évek számának növelését vagy 

a nyugdíjjogosultságoknak az egész élet során teljesített befizetésekkel való 

összekapcsolását; 

28. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen azonnali intézkedéseket a tisztességes nyugdíjhoz való 

hozzáférést akadályozó és elsősorban a nőket, a fiatalokat és a bevándorlókat sújtó 

tényezők felszámolására; 

29. emlékeztet arra, hogy az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága a 

férfiak és a nők gazdasági, szociális és kulturális jogok gyakorlásához való egyenlő 

jogairól szóló 16. sz. (2005) általános észrevételében megállapította, hogy a Gazdasági, 

Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 3. cikke a 9. cikkel 

összefüggésben előírja többek között a férfiak és a nők számára az egyforma kötelező 

nyugdíjkorhatárt, továbbá annak biztosítását, hogy a nők az állami és a 

magánnyugdíjrendszerekből ugyanúgy részesüljenek; 

30. figyelmeztet arra, hogy a férfiak és nők nyugdíja közötti különbségek különféle 

tényezőkből erednek, és felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tájékozottabb 

szakpolitikák kialakítása céljából folytassák e különbségek vizsgálatát, valamint az 

összehasonlítható adatok gyűjtését; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

kövessék nyomon a Tanács „Egyenlő jövedelmi lehetőségek a nők és a férfiak számára: A 

nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése” című 2015. június 18-i következtetéseit, 

köztük a gondozási időszakok figyelembevételét a szociális védelmi jogosultságok 

számítása során, a hozzáférhető és megfizethető gondozási rendszerek terén megvalósuló 

beruházásokat, a nemek közötti nyugdíjszakadékra vonatkozó mutatók kidolgozását és a 

nyugdíjszakadék mögött rejlő okok felkutatásának előmozdítását; 

31. felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be méltányos és a szegénység megelőzésére 

irányuló intézkedéseket azon munkavállalók számára, akik egészségi okok miatt nem 

dolgozhatnak a törvényes nyugdíjkorhatár eléréséig; úgy véli, hogy fenn kell tartani az 

előnyugdíj lehetőségét a nehéz vagy veszélyes munkakörülmények között dolgozó 

munkavállalók esetében; úgy véli, hogy a foglalkoztatási ráták minőségi munkahelyek 

segítségével történő emelése hozzájárulhat a törvényes nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozni 

nem tudó személyek számában bekövetkező jövőbeli növekedés jelentős csökkenéséhez, 

és ezáltal az idősödő népességből fakadó pénzügyi teher enyhítéséhez; 

32. komoly aggodalmának ad hangot a megszorításokra összpontosító országspecifikus 

ajánlásoknak a nyugdíjrendszerekre és azok fenntarthatóságára, továbbá egyre több 
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tagállamban a járulékfizetésen alapuló nyugdíjhoz való hozzáférésre gyakorolt hatása, 

valamint a jövedelemszintekre és a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

megszüntetéséhez szükséges szociális transzferekre gyakorolt negatív hatásai miatt; 

33. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen részletes értékelést a tagállamokhoz címzett, 

nyugdíjjal kapcsolatos ajánlásoknak és a 2012. évi fehér könyv ajánlásainak a 

legkiszolgáltatottabbakra, különösen a nőkre gyakorolt hatásáról, amelyeknek célja a 

nemek közötti nyugdíjszakadék okai elleni fellépés, vezessen be hivatalos mutatót a 

nemek közötti nyugdíjszakadék mérésére és végezzen módszeres nyomon követést; 

megfelelő értékelést és az ajánlások vagy az eddig hozott intézkedések nemekre gyakorolt 

hatásának nyomon követését kéri; felszólítja a Bizottságot, hogy az eredménytábla 

mutatói közé vegye fel a nemek közötti nyugdíjszakadék mutatóját, és támogassa a nemek 

szerint lebontott statisztikák kidolgozását és kutatást a nyugdíjreformok által a nők 

boldogulására és jólétére gyakorolt hatások jobb nyomon követése és értékelése 

érdekében; 

34 kéri a Bizottságot, hogy a tagállami nyugdíjrendszerek reformjáról szóló országspecifikus 

ajánlásaiban szerepeltessen konkrét ajánlásokat a nők munkaerőpiaci részvételére 

vonatkozó intézkedések végrehajtásának szükségességéről, a munka és a magánélet 

összeegyeztetéséről, a férfiak és a nők háztartással, illetve a gyermekek és az ápolásra 

szorulók gondozásával kapcsolatos feladatainak egyensúlyáról, továbbá az állami 

nyugdíjrendszerek olyan kialakításáról és a magán- és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek 

olyan szabályozásáról, amely csökkenti a nemek közötti szakadékot a bérek és a 

nyugdíjak területén; 

35. felhívja a tagállamokat, hogy gyűjtsenek több és jobb adatot a nemek közötti 

egyenlőtlenségekről, hogy jobban meg lehessen érteni a problémát, és ezt követően 

megfelelő megoldásokat lehessen kidolgozni; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a 

tagállamokat az adatgyűjtésben annak érdekében, hogy az adatok európai összefüggésben 

összehasonlíthatóak legyenek; felhívja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a 

nyugdíjrendszereik és a végrehajtott reformok olyan elemeit, amelyek súlyosbítják a 

nyugdíjak egyenlőtlenségét (különösen a nemek közötti egyenlőtlenségét, mint például a 

jelenlegi nyugdíjszakadékot), továbbá vegyék figyelembe a jövőbeli nyugdíjreformok 

nemekre gyakorolt hatását, és tegyenek intézkedéseket e megkülönböztetés 

felszámolására; hangsúlyozza, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos bármilyen szakpolitikai 

változtatást a nemek közötti szakadékra gyakorolt hatásuk fényében kell mérlegelni, külön 

elemzésben összehasonlítva a javasolt változtatások nőket és férfiakat érintő hatását, és 

ennek kiemelt szerepet kell kapnia a közpolitikák tervezésében, kialakításában, 

végrehajtásában és értékelésében; 

36 felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az anyasággal és apasággal 

kapcsolatos védelmi rendszereket, olyan, a házaspár által választható szülői szabadság felé 

elmozdulva, amelyben a gyermekek gondozásának terhe nem kizárólag az egyik félre – az 

esetek többségében a nőkre – hárul; megjegyzi ugyanakkor, hogy egy ilyen rendszer nem 

léphet a kizárólag az apáknak és az anyáknak járó szabadságok helyébe, hanem egymás 

mellett kell létezniük; 

37. hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok fontosságát a szociális biztonság és a 

szociális szolgáltatások terén; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hívják fel a 
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politikai döntéshozók, a vállalkozások és a civil társadalom figyelmét a nemek közötti 

nyugdíjszakadék általános problémájára, valamint nyújtsanak további segítséget mind a 

nők, mind a férfiak, de különösen a nők igényeinek megfelelő pénzügyi jártasság, a nekik 

szóló tájékoztatás és tanácsadás formájában annak érdekében, hogy helyes befektetési 

döntéseket tudjanak hozni; megjegyzi, hogy a nyilvános vitákban eddig kevés teret kapott 

a nemek közötti nyugdíjszakadék kérdése; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy indítsanak tájékoztató kampányokat és folyamatosan javítsák a nők és férfiak 

nyugdíjjal kapcsolatos ismereteit; sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre megfelelő 

célzott alapokat egy uniós stratégia végrehajtásához a nemek közötti nyugdíjszakadék 

megszüntetése és megelőzése érdekében. 



 

AD\1112030HU.docx 15/15 PE589.102v02-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 
TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 8.12.2016    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

26 

21 

5 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Laura Agea, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, 

David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, 

Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám 

Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Patrick Le 

Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas 

Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, João 

Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia 

Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven 

Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita 

Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Daniela Aiuto, Georges Bach, Deirdre Clune, Karima Delli, Tania 

González Peñas, Edouard Martin, Alex Mayer, Joachim Schuster, Tom 

Vandenkendelaere, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

John Stuart Agnew, Adam Gierek, Hannu Takkula 

 
 


