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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

– med beaktande av artiklarna 22 och 25 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, 

– med beaktande av den allmänna kommentaren nr 16 från FN:s kommitté för 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter om mäns och kvinnors lika rätt att åtnjuta 

alla ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (artikel 3 i den internationella 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR) av den 

11 augusti 2005, E/C. 12/2005/ och kommitténs allmänna kommentar nr 19 om rätten 

till social trygghet (artikel 9 i ICESCR) av den 4 februari 2008, E/C.12/GC/19, 

– med beaktande av artiklarna 4.2, 4.3, 12, 20 och 23 i den europeiska sociala stadgan, 

– med beaktande av slutsatserna av den 5 december 2014 från Europeiska kommittén för 

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

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget), i vilka den grundläggande jämställdhetsprincipen fastslås, 

– med beaktande av artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget) och artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, i vilka den grundläggande jämställdhetsprincipen fastslås, 

– med beaktande av artiklarna 151 och 153 i EUF-fördraget, 

– med beaktande av de slutsatser som rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 

sjukvård samt konsumentfrågor) antog i juni 2015, Lika inkomstmöjligheter för kvinnor 

och män: Att minska pensionsklyftan mellan könen, 

– med beaktande av artikel 34 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, 

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som rådet antog 

den 7 mars 2011, 

– med beaktande av arbetsdokumentet om ett strategiskt engagemang för jämställdhet 

2016–2019, särskilt mål 3.2, 

– med beaktande av Europaparlamentets studie The gender pension gap: differences 

between mothers and women without children (2016) och kommissionens studie The 

Gender Gap in Pensions in the EU (2013), 

– med beaktande av artiklarna 3 och 9 i den internationella konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter, 
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A. Pensionsklyftan mellan könen beräknades uppgå till 38 procent i EU under 2014, med 

kraftiga variationer mellan medlemsstaterna, från 3,7 procent i Estland till 48,8 procent i 

Cypern. Andelen äldre kvinnor i riskzonen för fattigdom och social utestängning 

uppgick till 20,2 procent 2014, jämfört med 14,6 procent av männen, och 2050 kan 

andelen människor över 75 år som löper risk för fattigdom komma att uppgå till 

30 procent i merparten av medlemsstaterna. Under 2015 tjänade kvinnor fortfarande 

i genomsnitt 16 procent mindre i timmen än män för samma arbete. Löneskillnaderna 

mellan könen leder ofta till att kvinnor får lägre pensioner än män och gör att de löper 

större risk för fattigdom efter pensioneringen. Hushåll med ensamstående föräldrar är en 

särskilt utsatt grupp eftersom de utgör 10 procent av alla hushåll med minderåriga barn, 

och cirka 50 procent av dessa löper risk för fattigdom och social utestängning, en 

dubbelt så stor andel som inom befolkningen totalt sett. 

B. Hur stor andel av befolkningen som uppbär ålderspension skiljer sig kraftigt åt mellan 

medlemsstaterna och uppgick11 procent i Cypern och 25 procent i Belgien under 2012, 

medan högst 10 procent av kvinnorna uppbär pension i länder som Spanien, Irland och 

Malta. 

C. Nedskärningar och frysningar av pensionerna ökar risken för fattigdom på äldre dagar, 

särskilt bland kvinnor. Andelen äldre kvinnor i riskzonen för fattigdom och social 

utestängning uppgick till 20,2 procent under 2014, jämfört med 14,6 procent av 

männen, och 2050 kan andelen människor över 75 år som löper risk för fattigdom 

komma att uppgå till 30 procent i merparten av medlemsstaterna. 

D. Den disponibla inkomsten för personer över 65 år uppgår till cirka 94 procent av 

inkomstgenomsnittet för den totala befolkningen. Ungefär 22 procent av alla kvinnor 

över 65 år befinner sig dock under gränsen för fattigdomsrisk. 

E. I nuläget hänger tillgången till en skälig pension samman med många olika faktorer, 

såsom livslön, anställningsform, tillfälliga anställningar, segregering på 

arbetsmarknaden, deltagande på och tillträde till arbetsmarknaden, omsorgsrelaterade 

avbrott i arbetslivet och förväntad livslängd, och dessa faktorer påverkar kvinnor mer 

negativt än män. 

F. Pensioner som är kopplade till individuella snarare än härledda rättigheter skulle kunna 

bidra till alla individers ekonomiska oberoende, undanröja faktorer som hämmar 

deltagandet i formellt arbete och motverka könsstereotyper. 

G. Pensionspoäng för kvinnor och män som en form av ersättning för omsorg om barn eller 

andra anhöriga skulle kunna bidra till att garantera att avbrott i yrkeslivet på grund av 

omsorgsansvar, vidareutbildning eller arbetslöshet inte påverkar pensionen negativt, och 

det vore önskvärt att sådana system sprids till – eller förstärks i – alla medlemsstater. 

H. Pensionspoäng som tillämpas på alla former av arbete skulle kunna vara till hjälp för 

alla arbetstagare, löntagare såväl som egenföretagare. 

I. Universella, bosättningsbaserade eller schablonmässiga inkomstindexerade 

minimipensioner förefaller särskilt gynnsamma för jämställdheten, eftersom full 

folkpension betalas ut oavsett tidigare anställningsförhållanden eller familjesituation. 
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J. Många människor med deltidsanställningar, i huvudsak kvinnor (runt 32 procent, 

jämfört med 8,2 procent av männen) har inte valt denna anställningsform, eller har gjort 

det för att kunna förena arbete och familje- och omsorgsansvar, och i många fall leder 

detta till lägre pensioner. 

K. Otrygga arbetsförhållanden och segregering på arbetsmarknaden gör det svårare att 

uppnå målet om jämställdhet och social solidaritet i ålderdomen. 

L. Den höga arbetslösheten har gjort att många familjer blivit beroende av en enda 

familjemedlems inkomst – i många fall en äldre persons, främst far- och mormödrarnas, 

pension som enda inkomstkälla för tre generationer. 

M. Strategier för att öka andelen högkvalitativ sysselsättning bland grupperna med högst 

arbetslöshet, till exempel kvinnor, unga, personer med funktionsnedsättning, människor 

över 55 år, långtidsarbetslösa eller invandrare, skulle göra pensionssystemet mer 

hållbart och minska beroendet av de offentliga skyddsnäten. 

N. Det ökade individuella ansvaret för sparbeslut som medför olika risker innebär också att 

de enskilda personerna måste få tydlig information om de tillgängliga alternativen och 

de därmed sammanhängande riskerna. Krisen har visat att privata pensionsfonder är 

kopplade till utvecklingen på finansmarknaderna, vilket i många fall betyder att 

pensionerna för äldre människor – som inte alltid är medvetna om vad det innebär att 

placera pensionerna i sådana fonder – sätts på spel. Både kvinnor och män, men framför 

allt kvinnor, måste få kostnadsfritt stöd för att förbättra sina finansiella kunskaper, så att 

de kan fatta välgrundade beslut inom detta alltmer komplexa område. 

O. Det gjordes inga konsekvensbedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv vare sig 

i förhand eller efterhand av de reformer av pensionssystemen som anges i 

kommissionens vitbok om pensioner från 2012. Detta visar på brister i EU:s arbete för 

faktisk jämställdhet inom alla områden. 

P. Fackföreningar och kollektivavtal har en avgörande roll att spela i fråga om skyddet av 

äldre människors rättigheter.  

Q. Ökade investeringar i allmän offentlig hälso- och sjukvård, ett offentligt nätverk för 

social service och högkvalitativ omsorgsinfrastruktur skulle bidra till att människor 

kunde åtnjuta sin rätt till ett värdigt liv på äldre dagar. 

R. Den europeiska sociala stadgan fastställer, i artikel 4.1 om rätten till skälig lön, att ”för 

att trygga den enskilde arbetstagarens rätt till skälig lön åtar sig parterna [...] att erkänna 

arbetstagarnas rätt till en lön som är tillräcklig för att erbjuda dem och deras familjer en 

godtagbar levnadsstandard”. I sina slutsatser av den 5 december 2014 (XX-

3/def/GRC/4/1/EN) fastslog den europeiska kommittén för sociala rättigheter att lönen 

för att en anständig levnadsstandard i den mening som avses i artikel 4.1 i 1961 års 

stadga ska kunna tryggas måste överstiga en viss lägstanivå, som är satt till 60 procent 

av nettomedelinkomsten. 

S. I artikel 151 i EUF-fördraget fastställs det att EU har som mål att åstadkomma ett 

fullgott socialt skydd. EU måste därför stödja medlemsstaterna genom att avge 
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rekommendationer om förbättrat skydd för äldre personer som, på grund av antingen sin 

ålder eller sina personliga förhållanden, är pensionsberättigade. 

T. De reformer av pensionssystemen som medlemsstaterna genomfört på senaste tiden har 

medfört en högre pensionsålder, sänkta indexnivåer för pensionsuppräkning, en starkare 

koppling mellan inbetalningar (till exempel sett till inbetalningsperiodernas varaktighet 

och kontinuitet) och rätten till pensionsförmåner samt främjande av de privata 

pensionssystemens roll och har även bidragit till en större pensionsklyfta mellan könen. 

U. Skillnaderna mellan könen i fråga om sysselsättningsgrad, löner och, följaktligen, 

pensioner bidrar, tillsammans med kvinnornas överrepresentation när det gäller osäkra 

anställningsförhållanden1, ofrivilligt deltidsarbete och avbrott i arbetslivet för att ta hand 

om barn eller andra närstående, till att kvinnor i särskilt hög grad drabbas av eller 

riskerar att drabbas av fattigdom. 

V. EU har huvudsakligen en stödjande roll på pensionsområdet, vilket särskilt stadgas i 

artikel 153 i EUF-fördraget. 

1. Europaparlamentet understryker att jämställdhet måste säkerställas på alla områden. 

Parlamentet framhåller att en ökad sysselsättningsgrad bland kvinnorna är en absolut 

förutsättning för att man ska kunna häva pensionsklyftan mellan könen, som är ett 

resultat av ackumulerade nackdelar som kvinnor drabbas av på arbetsmarknaden under 

hela livet. I detta sammanhang påpekar parlamentet även att kvinnors tillträde till 

arbetsmarknaden, tillsammans med högkvalitativ sysselsättning, stöd till befordran, 

förbättrade möjligheter att förena arbete med privatliv för både kvinnor och män och 

åtgärder mot könssegregeringen inom utbildningen och sysselsättningen, är av 

avgörande betydelse för möjligheterna att förebygga och minska pensionsklyftan mellan 

könen. Vidare konstaterar parlamentet att fler och mer välutbildade unga kvinnor 

kommer in på arbetsmarknaden i dagsläget. 

2. Europaparlamentet vill uppmärksamma arbetsmarknadsparternas viktiga roll 

i diskussionen kring frågor om minimilön, med samtidig respekt för 

subsidiaritetsprincipen. Parlamentet framhåller även den viktiga funktion som 

fackföreningarna och kollektivavtalen fyller när det gäller att säkerställa att äldre 

människor har tillgång till folkpension i enlighet med principen om solidaritet mellan 

generationerna och jämställdhetsprincipen. Parlamentet betonar vikten av att ta 

vederbörlig hänsyn till arbetsmarknadsparterna i samband med politiska beslut som 

ändrar väsentliga rättsliga aspekter av villkoren för pensionsberättigande. EU och 

medlemsstaterna uppmanas att i samarbete med arbetsmarknadsparterna och 

jämställdhetsorganisationerna ta fram och genomföra politiska strategier för att utjämna 

löneklyftan mellan könen. Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att överväga 

att regelbundet genomföra en lönekartläggning som ett komplement till dessa insatser. 

3. Europaparlamentet finner det beklagligt att pensionsklyftan mellan könen uppgår till 

39 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som den 16-procentiga löneklyftan 

mellan könen, något som återspeglar de livslånga konsekvenserna och effekterna för 

kvinnors rättigheter av ojämlikheten på arbetsmarknaden såväl som skillnaderna i fråga 

                                                 
1 Europaparlamentets resolution av den 19 oktober 2010 om kvinnor med otrygga anställningsförhållanden 

(EUT C 70E, 8.3.2012, s. 1). 
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om karriärutveckling och omsorgsansvar. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna 

enligt artikel 157 i EUF-fördraget ska ”säkerställa att principen om lika lön för kvinnor 

och män för lika arbete eller likvärdigt arbete tillämpas” och att tillämpningen och 

främjandet av denna princip är av avgörande betydelse för att man ska kunna minska 

löne- och pensionsklyftorna mellan könen och undanröja risken för fattigdom. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att vidta åtgärder för att 

bekämpa alla former av könsdiskriminering på flera grunder, att säkerställa att principen 

om icke-diskriminering och jämlikhet på arbetsmarknaden och i tillträdet till 

arbetsmarknaden tillämpas samt, i synnerhet, att vidta sociala skyddsåtgärder för att 

kvinnors löner och sociala förmåner, inbegripet pensioner, ska överensstämma med 

principen om lika lön för kvinnliga och manliga arbetstagare som utför lika eller 

likvärdigt arbete. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att fastställa lämpliga 

åtgärder för att förhindra överträdelser av principen om lika lön för lika och likvärdigt 

arbete för kvinnor och män. Parlamentet anser att jämställdhet genom att det ökar det 

sociala och ekonomiska välståndet gynnar inte bara kvinnor, utan samhället som helhet. 

4. Europaparlamentet finner det beklagligt att det i många medlemsstater råder brist på 

tillgänglig, rimligt prissatt och högkvalitativ barnomsorg och långtidssjukvård och att 

många kvinnor tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om barn, personer med 

funktionsnedsättning och andra personer med omsorgsbehov. Parlamentet framhåller att 

man måste sörja för att kvinnor och män är jämställda i sina roller som löntagare och 

omsorgsgivare genom att undanröja ojämlikheten mellan könen vad gäller avlönat och 

oavlönat arbete samt främja en jämlik fördelning av ansvar, kostnader och omsorg. 

I detta avseende pekar parlamentet på behovet av universell tillgång till högkvalitativa 

(sociala) tjänster av allmänt intresse och specifika förslag om förbättrade möjligheter att 

förena arbete och privatliv. 

5. Europaparlamentet betonar att pensionsklyftan mellan könen är ett komplext fenomen 

som sträcker sig bortom pensionssystemens strukturer. Parlamentet understryker att 

medlemsstaternas otillräckliga genomförande av Barcelonamålen avseende barnomsorg 

i hög grad minskar kvinnornas möjligheter att till fullo förverkliga sin potential 

i arbetslivet och därmed bidrar till pensionsklyftan. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att genomföra Barcelonamålen till senast 2020 och 

att göra det på ett effektivt sätt samt att ansluta sig till 2014 års kvalitetskriterier för 

förskoleverksamhet samt att vidta åtgärder mot de bakomliggande orsakerna till 

pensionsklyftan mellan könen genom att tillhandahålla stöd som gör det möjligt för 

kvinnor att vara aktiva på arbetsmarknaden samt investera i rimligt prissatt och 

tillgänglig omsorg för barn, äldre och andra omsorgsbehövande personer och ta hänsyn 

till omsorgsperioder vid beräkningen av sociala förmåner. 

6. Europaparlamentet konstaterar att pensionspolitiken måste kombineras med lämplig 

politik rörande arbetskraft och aktivt åldrande i syfte att minska löne- och 

pensionsklyftan mellan könen. Parlamentet betonar i detta hänseende den utsatta 

situation som kvinnor från rasminoriteter samt etniska, religiösa och språkliga 

minoriteter befinner sig i. Parlamentet framhåller vikten av att bekämpa könsstereotyper 

i arbetslivet. Medlemsstaterna uppmanas att till fullo genomföra direktiv 2006/54/EG, 

med ett krav på att företagen utarbetar jämställdhetsåtgärder för att förhindra 

diskriminering inom yrkesutbildningen och i samband med befordran av kvinnor, bland 

annat insatser för att minska segregeringen, utveckla lönesystemen och vidta åtgärder 
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till stöd för kvinnor i yrkeslivet. Dessutom uppmanar parlamentet medlemsstaterna att 

följa kommissionens rekommendationer om insynsvänlig lönesättning, könsneutrala 

yrkesbeskrivningar och yrkesklassificeringar och omkastad bevisbörda i samband med 

fall av möjlig könsdiskriminering på arbetsplatsen. 

7. Europaparlamentet beklagar att människors sysselsättningsmönster blir allt ojämnare 

och otryggare på grund av tillfälliga arbeten och ökad förekomst av ofrivilliga 

visstidsanställningar, marginell sysselsättning och arbetslöshet. Parlamentet konstaterar 

att kvinnor ofta har det sämre ställt än män ekonomiskt sett eftersom de oftare gör 

avbrott i arbetslivet och att de dessutom oftare får kämpa för att få ihop tillräckliga 

pensionspoäng inom både de privata och de offentliga pensionssystemen till följd av sitt 

lägre deltagande på arbetsmarknaden och på grund av löneklyftan, avbrott i arbetslivet, 

vanligen förekommande deltidsanställningar, segregering på arbetsmarknaden, atypiska 

anställningsavtal och obetalt omsorgsarbete samt på grund av att de uteslutits från 

arbetsmarknaden under långa perioder i livet. Parlamentet framhåller vikten av att 

bekämpa indirekt diskriminering inom pensionssystemen, och det inte enbart inom 

tjänstepensionssystemen utan även inom de allmänna pensionssystemen. Parlamentet 

efterlyser en satsning på åtgärder mot löneklyftan mellan könen och jobbsegregeringen 

inom låglönesektorer. Parlamentet anser att höjda löner inom låglönesektorer där 

kvinnorna är i majoritet bör rekommenderas som ett sätt att uppnå detta mål. 

Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder för att garantera atypiska arbetstagare ett 

lika gott pensionsskydd som andra arbetstagare. 

8. Europaparlamentet påminner om att en skälig pensionsinkomst är avgörande för 

motverkandet av fattigdom bland äldre. Parlamentet betonar att fattigdomens 

feminisering beror på flera faktorer, bland annat löneklyftan mellan könen, 

pensionsklyftan, omsorgsansvar och därtill kopplade avbrott samt otillräckliga stöd- och 

skattesystem som påverkar hushåll med ensamstående mödrar. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att deltidsanställda, arbetstagare med oregelbundna 

anställningar, medhjälpande makar och arbetstagare med avbrott i arbetslivet eller med 

perioder med kortare arbetstid har rätt till skälig pension utan någon form av 

diskriminering. 

9. Europaparlamentet noterar att tjänstepensionssystemen i allt större utsträckning 

fungerar enligt försäkringsprinciper och att detta kan leda till en mängd skillnader 

i fråga om socialt skydd.1 Parlamentet betonar att Europeiska unionens domstol har 

klargjort att tjänstepension ska betraktas som lön och att principen om likabehandling 

ska tillämpas även på tjänstepensionssystemen. 

10. Europaparlamentet påpekar att övergången till ett pensionssystem med flera pelare ökar 

ojämställdheten på pensionsområdet.2 Parlamentet insisterar på att den första av de 

tre pelarna måste förbli kärnan i medlemsstaternas pensionssystem och att man måste 

främja och möjliggöra denna som ett led i undanröjandet av pensionsskillnader, särskilt 

mellan könen. Vidare insisterar parlamentet på att användningen av privata 

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

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Europaparlamentet, Utredningsavdelning C, Medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor (Ludovici: 

2016), The gender pension gap: differences between mothers and women without 

children,http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.  

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/supporting-analyses.
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pensionssystem ska förbli ett frivilligt alternativ. Parlamentet påpekar att 

pensionsklyftan mellan könen är minst i den första pelaren och att systemen inom denna 

har visat sig vara mest inkluderande och mest rättvisa när det gäller omfördelning samt 

det mest kostnadseffektiva sättet att bekämpa fattigdom bland äldre. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka de offentliga 

pensionssystemen i förhållande till andra system som riskerar att öka pensionsklyftan 

mellan könen. 

11. Europaparlamentet framhåller att alla människor har rätt till en allmänt tillgänglig 

folkpension och påminner om att artikel 25 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna fastslår rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och om att 

artikel 34 stadgar om rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som 

garanterar skydd i sådana fall som moderskap, sjukdom, olyckor i arbetet, 

funktionsnedsättning, beroende av långtidssjukvård, ålderdom eller arbetslöshet. 

Parlamentet framhåller de bidragsfinansierade offentliga sociala trygghetssystemens 

viktiga betydelse för adekvata pensioner. 

12. Europaparlamentet betonar att de demografiska förändringarna inte får användas som 

förevändning för att nedmontera sociala rättigheter och förmåner. 

13. Europaparlamentet betonar efterlevandepensionernas viktiga funktion för att skydda 

många äldre kvinnor från deras högre risk för fattigdom och social utestängning jämfört 

med äldre män. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid behov reformera sina 

efterlevandepensionssystem och änkepensioner, så att inte ogifta kvinnor missgynnas. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med stöd av kommissionen studera hur olika 

system för efterlevandepension påverkar fattigdomen och den sociala utestängningen 

bland äldre kvinnor mot bakgrund av de höga skilsmässotalen och den stora andelen 

ogifta par samt att överväga att införa rättsakter som garanterar delade pensionsrätter i 

händelse av skilsmässa. 

14. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att överväga att genom 

arbets- och socialförsäkringslagstiftning införa eller, i tillämpliga fall, förstärka 

”omsorgspoäng” för både kvinnor och män som likvärdiga perioder som beaktas som 

pensionsgrundande i samband med beräkningen av dessa personers pensionsförmåner, 

i syfte att skydda dem som gör ett avbrott i arbetslivet för att ge informell omsorg till en 

närstående eller familjemedlem, oavsett familjesituation och/eller civilstånd. Dessutom 

uppmanas kommissionen åter att lägga fram ett förslag till direktiv om omsorgsgivare 

vilket ger dessa adekvat ersättning och socialt skydd samt att utarbeta god praxis för 

utformningen av pensionspoängssystem i alla medlemsstater i syfte att modernisera och 

utvidga detta instrument i hela EU och på så vis bidra till att minska pensionsklyftan 

mellan könen. 

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i fall då villkoren för lagstadgad 

ålderspension inte är uppfyllda, tillhandahålla en adekvat allmän minimipension som 

inte är kopplad till förmånstagarens tidigare arbetsliv samt att sörja för att formella 

avbrott i arbetslivet som enskilda personer gjort för att ge omsorg åt familjemedlemmar 

tas med i beräkningen av dessa personers pensionsförmåner. Parlamentet framhåller 

vikten av att övergå till individuella snarare än härledda pensionsrätter och sociala 

förmåner i syfte att förhindra beroendesituationer inom familjen. Parlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna eftertryckligen att ersätta hushållsenhetsmodellerna och motsvarande 

sociala förmåner med individuella rättigheter och att motverka situationer där en person 

är beroende av en partner eller av staten. Parlamentet påpekar dock att det måste råda ett 

lämpligt förhållande mellan den allmänna minimipensionen och den genomsnittliga 

tjänstepensionen. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en självständig analys av 

bästa praxis för att hjälpa medlemsstaterna att beräkna sådana minimipensioner. 

17. Europaparlamentet är djupt oroat över att de frysningar och sänkningar av pensionerna 

som sker i vissa medlemsstater slår särskilt hårt mot personer med kortare eller avbrutna 

arbetsliv och låginkomsttagare. Parlamentet finner det beklagligt att det oftast är 

kvinnor som drabbas. Parlamentet understryker att dessa åtgärder har medfört indirekt 

diskriminering i fråga om åtnjutandet av sociala förmåner. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att sörja för att såväl kvinnor som män har möjlighet att 

uppnå fulla avgiftsperioder samt att trygga allas rätt till full pension, i syfte att 

undanröja pensionsklyftan genom att bekämpa könsdiskriminering inom 

sysselsättningen, justera utbildnings- och karriärplaneringen, förbättra möjligheterna att 

förena arbete och privatliv och öka investeringarna i barn- och äldreomsorg. 

Parlamentet anser att det också är relevant att upprätta föreskrifter om hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen som inkluderar könsrelaterade arbetsmiljörisker och 

psykosociala risker samt att investera i offentlig arbetsförmedling som kan vägleda 

arbetssökande kvinnor i alla åldrar och införa flexibla regler för övergången från arbete 

till pension. 

18. Europaparlamentet anser att man måste lägga om den ekonomiska politiken och 

sysselsättnings- och socialpolitiken genom att öka investeringarna och höja lönerna med 

målet att främja tillväxten inom socialt nyttiga, miljövänliga och 

sysselsättningsskapande verksamheter i syfte att övervinna krisen inom såväl ekonomin 

som sysselsättningen. 

19. Europaparlamentet påpekar att den höga arbetslösheten i kombination med 

konsekvenserna av den finansiella och ekonomiska krisen har gjort att många familjer 

blivit beroende av en enda inkomst, i många fall äldre människors pensioner. 

Parlamentet anser att ett mänskligt samhälle måste bygga på principen om solidaritet 

mellan generationerna. Parlamentet betraktar rättvisa mellan generationerna som en 

jämn fördelning av förmåner och bördor mellan generationerna. Parlamentet anser ett 

faktiskt samarbete mellan generationerna grundas på solidaritet och ömsesidig respekt, 

ansvar och vilja att hjälpa varandra, utan att medlemsstaterna för den skull fråntas det 

yttersta och huvudsakliga ansvaret. 

20. Europaparlamentet understryker att subsidiaritetsprincipen måste följas strikt även på 

pensionsområdet. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka investeringarna i tjänster som 

avser barn. Medlemsstaterna uppmanas att inrätta rimligt prissatt, adekvat, högkvalitativ 

och tillräckligt omfattande offentlig service. Parlamentet vill varna för den risk för 

jämställdheten som övergången från socialförsäkringspensioner till individuellt 

pensionssparande innebär, eftersom individuellt pensionssparande baseras på 

individuella inbetalningar och inte tar någon hänsyn till perioder som ägnats åt att ta 
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hand om barn och andra omsorgsbehövande anhöriga eller perioder av arbetslöshet, 

sjukskrivning eller funktionsnedsättning. Parlamentet påpekar att 

pensionssystemreformer som kopplar de sociala förmånerna till tillväxten och till 

situationen på arbetsmarknads- och finansmarknaderna enbart fokuserar på de 

makroekonomiska aspekterna och bortser från pensionernas sociala syfte. 

22. Europaparlamentet understryker att pensionssystemens hållbarhet kan stärkas genom att 

kvinnor garanteras lika tillgång till samtliga pensionspelare. I detta avseende uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna att utarbeta informationskampanjer för att uppmuntra och 

underlätta kvinnors tillgång till andra och tredje pensionspelarna, särskilt inom 

kvinnodominerade sektorer, där utnyttjandet kan vara lågt. 

23. Europaparlamentet insisterar på att det går att uppnå hållbara pensionssystem om man 

satsar på att stärka de sociala trygghetssystemen och på att utan eftergift bekämpa 

skattebedrägerier och skatteundandragande inom näringslivet. 

24. Europaparlamentet framhåller att pensionssystemen för att vara hållbara måste ta 

hänsyn till de utmaningar som följer av den demografiska utvecklingen, befolkningens 

åldrande, födelsetalen och förhållandet mellan den arbetsföra befolkningen och personer 

i pensionsåldern, vars situation i stor utsträckning beror på antalet år de förvärvsarbetat 

och betalat in avgifter. 

25. Europaparlamentet betonar att skillnaderna i mäns och kvinnors genomsnittliga 

förväntade livslängd också direkt eller indirekt kan medföra mindre förmånliga 

situationer sett till förmåner, i synnerhet vad gäller pensionen. Parlamentet noterar den 

generella tendensen att medlemsstaterna uppmanas att gradvis höja pensionsåldern, 

vilket omöjliggör generationsskiften och balans mellan arbete och privatliv, särskilt på 

grund av att låglöneyrkena oftast innehas av kvinnor. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att införa könsneutrala livsavgifter inom pensionssystemen, 

omsorgspoäng och härledda förmåner, så att kvinnor kan få lika pensionsutbetalningar 

för lika inbetalningar även om de förväntas leva längre än män, samt att se till att 

kvinnornas förväntade livslängd inte används som en förevändning för diskriminering, 

särskilt i samband med pensionsberäkningen. Parlamentet påpekar att användningen av 

en hållbarhetsfaktor där pensionsutvecklingen kopplas till den förväntade livslängden 

och befolkningens åldrande – vilket kan komma att öka den ekonomiska bördan för de 

offentliga sociala trygghetssystemen – kan övervinnas med hjälp av bland annat en 

utvecklings- och sysselsättningsfrämjande ekonomisk politik för nya offentliga 

investeringar och bättre inkomstfördelning. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mot bakgrund av den stigande 

förväntade livslängden i EU snarast genomföra nödvändiga strukturförändringar inom 

pensionssystemen i syfte att säkerställa hållbar social trygghet. 

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja hinder för tillgången till 

skälig pension – till exempel höjningar av det minsta antal pensionsgrundande år som 

krävs eller situationer där pensionsrätterna kopplas till livslånga inbetalningar – för 

människor med avbrott i arbetslivet (varav de flesta är kvinnor). 
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28. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att skyndsamt vidta 

åtgärder för att undanröja alla hinder för tillgången till skälig pension, vilka 

huvudsakligen drabbar kvinnor, unga och invandrare. 

29. Europaparlamentet erinrar om att FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter, i sin allmänna kommentar nr 16 (2005) om mäns och kvinnors lika rätt att 

åtnjuta alla ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, fastställt att kraven i artikel 3 

i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

tillsammans med artikel 9 i samma konvention bland annat innebär att samma 

obligatoriska pensionsålder ska gälla för kvinnor och män och att kvinnor ska gynnas 

lika mycket av offentliga och privata pensionssystem. 

30. Europaparlamentet betonar att pensionsklyftan mellan könen beror på olika faktorer och 

uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att fortsätta granska denna och inhämta 

jämförbara uppgifter för att utarbeta mer välgrundade strategier. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att följa upp rådets slutsatser av den 18 juni 2015 

Lika inkomstmöjligheter för kvinnor och män: Att minska pensionsklyftan mellan könen, 

inklusive uppmaningen om att beakta omsorgsperioder vid beräkningen av sociala 

förmåner, investera i tillgängliga och rimligt prissatta omsorgssystem, utarbeta 

indikatorer om pensionsklyftan mellan könen och främja ytterligare forskning om 

orsakerna till denna. 

31. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa respektfulla 

fattigdomsbekämpande åtgärder för arbetstagare som av hälsoskäl inte kan arbeta fram 

till den lagstadgade pensionsåldern. Parlamentet anser möjligheten till 

förtidspensionering bör finnas kvar för arbetstagare som arbetar under hårda eller 

riskfyllda förhållanden. Genom att öka sysselsättningsgraden med hjälp av 

högkvalitativa arbetstillfällen skulle man i framtiden kunna bidra avsevärt till att bromsa 

det stigande antalet människor som inte kan arbeta fram till den lagstadgade 

pensionsåldern och på detta sätt minska den ekonomiska börda som en åldrande 

befolkning innebär. 

32. Europaparlamentet är djupt bekymrat över de åtstramningsdrivna landspecifika 

rekommendationernas effekt på pensionssystemen och deras hållbarhet samt på tillträdet 

till avgiftsfinansierade pensioner i allt fler medlemsstater, liksom över dessa 

rekommendationers negativa effekter på inkomstnivåer och de sociala överföringar som 

behövs för att utrota fattigdom och social utestängning. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en grundlig bedömning av 

hur de landspecifika rekommendationerna och rekommendationerna i vitboken om 

pensioner från 2012 påverkar de mest utsatta grupperna – i synnerhet kvinnor, i syfte att 

bekämpa orsakerna till pensionsklyftan mellan könen, upprätta en formell indikator om 

pensionsklyftan mellan könen och bedriva systematisk övervakning. Parlamentet 

efterlyser adekvat utvärdering av rekommendationerna eller de åtgärder som hittills 

vidtagits samt en övervakning av deras jämställdhetskonsekvenser. Kommissionen 

uppmanas att bland resultattavlans indikatorer inbegripa en indikator om 

pensionsklyftan mellan könen samt att stödja framtagandet av könsuppdelad statistik 

och forskning för att förbättra övervakningen och utvärderingen av pensionsreformernas 

effekter på kvinnors välstånd och välfärd. 
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34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga sina landspecifika 

rekommendationer om reformer av medlemsstaternas pensionssystem för att inbegripa 

tydliga rekommendationer om behovet av att vidta åtgärder för kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden, möjligheterna att förena arbete och privatliv och en jämlik 

ansvarsfördelning mellan könen i fråga om hushållsarbete och omsorg om barn och 

andra närstående personer samt rekommendationer om de offentliga pensionssystemens 

utformning och regleringen av privata pensionssystem och tjänstepensionssystem, med 

målet att minska löne- och pensionsklyftan mellan könen. 

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sammanställa fler och bättre 

uppgifter om könsrelaterad ojämlikhet för att få en bättre förståelse för problemet och 

kunna ta fram lämpliga lösningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att bistå 

medlemsstaterna i sammanställningen av uppgifter, så att dessa blir jämförbara på 

europeisk nivå. Medlemsstaterna uppmanas att undanröja inslag i sina pensionssystem, 

och i de genomförda reformerna, som ökar ojämlikheten på pensionsområdet (särskilt 

ojämställdhet såsom den rådande pensionsklyftan), med beaktande av alla eventuella 

framtida reformers konsekvenser för jämställdheten, samt att vidta åtgärder för att häva 

denna diskriminering. Parlamentet betonar att alla politiska förändringar avseende 

pensioner alltid måste vägas mot hur de påverkar klyftorna mellan könen, med en 

särskild jämförande analys av de föreslagna förändringarnas effekter på kvinnor 

respektive män, och att detta måste vara ett viktigt led i planeringen, utformningen, 

genomförandet och utvärderingen av den offentliga politiken. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna eftertryckligen att se 

över sin föräldralagstiftning och röra sig mot ett system med föräldraledighet som 

föräldrarna själva får förfoga över, där ansvaret för omsorg om barnen inte läggs på 

uteslutande den ena föräldern, i de flesta fall kvinnan. Parlamentet noterar dock att 

denna typ av system inte får ersätta ledighet som är vikt för enbart fadern respektive 

modern, vilken måste fortsätta att finnas parallellt med detta. 

37. Europaparlamentet betonar de lokala och regionala myndigheternas betydelse när det 

gäller social trygghet och social service. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att öka medvetenheten kring den allmänna pensionsklyftan mellan 

könen bland beslutsfattarna, näringslivet och det civila samhället samt att ge ytterligare 

stöd i form av skräddarsydda finansiella kunskaper, information och rådgivning till 

såväl kvinnor som män, men i synnerhet kvinnor, för att hjälpa dem att fatta rätt 

investeringsbeslut. Parlamentet framhåller att pensionsklyftan mellan könen hittills har 

fått begränsad uppmärksamhet i den offentliga debatten. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att genomföra informationskampanjer och ständigt 

öka kunskaperna om pensioner bland kvinnor och män. Dessutom uppmanar 

parlamentet kommissionen eftertryckligen att ta fram och avsätta tillräckliga medel för 

genomförandet av en EU-strategi för att avskaffa och förebygga pensionsklyftan mellan 

könen. 
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