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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és 

megelőzése érdekében 

(2016/2061(INI)) 

Az Európai Parlament, 

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, valamint 3. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8., 151., 153. és 157. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak a szociális jogokra 

és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseire, 

 tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), 

– tekintettel a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság 

területén történő fokozatos megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK 

tanácsi irányelvre,  

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 

általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 

irányelvre,  

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 

tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi 

irányelvre, 

– tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 

2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás), 

– tekintettel az Európai Bizottság 2015. augusztusi, „Új kezdet: a dolgozó szülők előtt 

álló, a munka és a családi élet összeegyeztetése terén jelentkező kihívások kezelése” 

című ütemtervére, 

– tekintettel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–

2019)” című, 2015. december 3-i munkadokumentumára (SWD(2015)0278), 

– tekintettel a nyugdíjkorhatárhoz közelítő nők helyzetéről szóló 2011. szeptember 13-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel az egyedülálló anyák helyzetéről szóló 2011. október 25-i állásfoglalására1, 

                                                 
1 HL C 51. E, 2013.2.22., 9. o. 
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– tekintettel a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 

egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat 

tartalmazó, 2012. május 24-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira kifejtett 

hatásáról szóló 2013. március 12-i állásfoglalására3, 

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az Európai Unióban 

2013-ban” című, 2015. március 10-i állásfoglalására4, 

– tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 

2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló 2015. október 

8-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a munka és magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező 

munkaerőpiaci körülmények megteremtéséről szóló 2016. szeptember 13-i 

állásfoglalására6, 

 tekintettel „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség: A nemek közötti nyugdíjszakadék 

megszüntetése” című, 2015. június 19-i tanácsi következtetésekre, 

 tekintettel az EU hármas elnökségének (Hollandia, Szlovákia és Málta) a nemek közötti 

egyenlőségről szóló, 2015. december 7-i nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 

Szociális Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

A. mivel 2012-ben az EU-28 közötti nyugdíjszakadék vagy a nők és férfiak nyugdíja 

közöttii különbség (ez a bizonyos „Gender gap in pensions”, amit a nők által nyugdíj 

címén kapott adózás előtti átlagjövedelem és a férfiak ugyanilyen átlagjövedelme 

közötti különbségeként lehet definiálni) a 65 év feletti korosztály esetében 38%-ot tett 

ki; 

B. mivel a nők alacsonyabb nyugdíjellátást és nyugdíjat kapnak, mint a férfiak, és 

felülreprezentáltak a legszegényebb nyugdíjasok csoportjában, míg a leggazdagabb 

nyugdíjasok között alulreprezentáltak; 

C. mivel az EU-28 tagállamában négyből egy személynek a nyugdíj jelenti a legfőbb 

jövedelemforrást, valamint a hosszabb várható élettartam és a népesség elöregedése 

miatt számottevően nőtt azoknak a száma, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, aminek 

következtében e kategória 2060-ig duplájára fog nőni; 

                                                                                                                                                         
1 HL C 131. E, 2013.5.8., 60. o. 
2 HL C 464. E, 2013.9.13.,75. o. 
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0073. 
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0050. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0351. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0338. 
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D. mivel a nyugdíjpolitikák célja annak biztosítása, hogy a nyugdíjrendszeren keresztül 

méltó díjazásban részesüljön minden európai polgár, és ennek révén elkerülhesse a 

társadalmi kirekesztődés kockázatát; 

E. mivel a nemek szerint eltérő nyugdíjak abba az irányba mutatnak, hogy nő a nők 

kiszolgáltatottságának és gazdasági függőségének a veszélye; 

F. mivel hosszabb várható élettartamuk miatt valószínűsíthető, hogy a nőknek a férfiaknál 

átlagosan több pénzügyi forrásra van szükségük nyugdíjaskoruk teljes időtartamára; 

G. mivel az összehasonlítható, teljes körű, megbízható és rendszeresen frissített adatok 

hiánya – amelyek segítségével fel lehet mérni a nemek közötti nyugdíjszakadékot, 

valamint az ehhez hozzáadódó tényezők viszonylagos jelentőségét – bizonytalanná teszi 

az e szakadékot leghatékonyabban felszámoló eszközök meghatározását; 

H. mivel ez a szakadék a 65 évnél idősebbek átlagához viszonyítva a 65–74 éves 

korcsoportban több mint 40%-kal magasabb, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy 

néhány tagállamban át lehet ruházni egyes – például az özvegységgel kapcsolatos – 

jogokat; 

I. mivel 2012-ben az átlagos nyugdíjszakadék az Európai Unióban jelentős különbségeket 

mutatott az egyes tagállamok között; 

J. mivel ez a számos tényezőnek betudható szakadék tanúskodik a férfiak és nők helyzete 

közötti egyenlőtlenségről a családi és szakmai életútjuk, teherviselő képességük, a 

családi struktúrában betöltött szerepük és azzal kapcsolatos lehetőségeik tekintetében, 

hogy milyen módon kerül kiszámításra a nyugdíjrendszerben a nyugdíjuk; 

K. mivel e nyugdíjszakadékot – ami a nők és a férfiak között az egész életútjuk során 

tapasztalt egyensúlyhiányokból és egyenlőtlenségekből adódik össze – korrekciós 

mechanizmusokkal ellensúlyozni lehetne; 

L. mivel ez a szakadék – évtizedekben mérhető időszakra kihatva – mindenkor tükrözi a 

társadalmi és a munkaerőpiaci feltételeket; mivel e feltételek esetenként jelentős 

mértékben megváltoznak, és a nyugdíjas nők több generációjának szükségleteire is 

kihatnak; 

M. mivel a nemek közötti nyugdíjszakadék eltérő sajátosságokat mutat a társadalmi 

helyzet, a családi helyzet és/vagy az érintett nyugdíjasok családtagjai függvényében; 

mivel ezzel összefüggésben az egységes megközelítés nem feltétlenül eredményez jobb 

eredményeket; 

N. mivel a nemek közötti nyugdíjszakadék a jelek szerint pozitív korrelációt mutat az 

életút során felnevelt gyermekek számával; mivel ebből a szempontból az egyedülálló 

anyák által tapasztalt egyenlőtlenségek nyugdíjba vonulásukkal tovább súlyosbodnak; 

O. mivel az úgynevezett hagyományos munkaszervezési módszerek nem teszik lehetővé az 

olyan munkavállalók családi és szakmai életének összehangolását, akik teljes 

munkaidőben kívánják folytatni szakmai tevékenységüket; 
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P. mivel az e helyzet orvoslása érdekében tett erőfeszítések ellenére a nők munkaerőpiaci 

jelenléte még mindig elmarad az Európa 2020 stratégia céljaitól és a férfiak arányától; 

Q. mivel a nőknek a férfiakhoz képest többször is megszakad a szakmai pályafutásuk és 

kénytelenek részmunkaidős foglalkoztatást vállalni amiatt, hogy az otthoni gondozási 

feladatok aránytalanul nagy mértékben rájuk hárulnak; 

R. mivel a szakmai karrier hossza közvetlen hatással van a nemek közötti 

nyugdíjszakadékra, hiszen a nők a férfiakhoz képest átlagosan több mint 10 évvel 

rövidebb szakmai karriert futnak be, és azok a nők, akik kevesebb mint 14 éves 

munkaviszonnyal rendelkeznek, kétszer magasabb (64%-os) nyugdíjszakadékkal 

szembesülnek, mint azok, akiknél ennél hosszabb ideig tartott az aktív időszak (32%); 

S. mivel a nők és férfiak közötti bérkülönbség továbbra is fennáll az Unióban és 2014-ben 

16,3%-ot tett ki, különösen a megkülönböztetés és a szegregáció miatt, ami azt jelenti, 

hogy a nők azokban az ágazatokban túlreprezentáltak, ahol a javadalmazás mértéke 

alacsonyabb, mint a többi, többnyire férfiak által dominált ágazatokban; 

T. mivel a járulékok és a javadalmazás közötti kapcsolat megerősítése – a 

nyugdíjrendszerek kialakítása során a második és harmadik pillér szerepének 

megnövelése mellett – azzal jár, hogy az aktív szereplőre hárul annak a kockázata, hogy 

a nyugdíjszakadékban nemi alapú tényezők jelenhetnek meg; 

U. mivel a nyugdíjrendszerek megszervezése a tagállamok kizárólagos felelősségi körébe 

tartozik; mivel azonban az EU hatáskörrel rendelkezik a tagállamok fellépésének 

támogatása terén; 

Általános megjegyzések 

1. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozzon ki egy 

stratégiát (a továbbiakban: a stratégia) annak érdekében, hogy felszámolják a nők és 

férfiak közötti bérkülönbségeket az Európai Unióban; 

2. úgy véli, hogy a stratégiának nem szabad azzal megelégednie, hogy kiigazítja a 

nyugdíjak közötti különbség különösen a legkiszolgáltatottabbakra gyakorolt hatásait, 

hanem a kiváltó okok kezelésére kell vállalkoznia; 

3. hangsúlyozza, hogy a stratégia sikeréhez sokoldalú megközelítésre van szükség, ami a 

nemek között a hozzájárulási képesség és a szakmai életpálya terén tapasztalt 

egyenlőtlenségeket, valamint a nyugdíjkonstrukciók kialakításából következő 

egyenlőtlenségeket egyaránt megcélozza; 

4. kiemeli, hogy a stratégiának – a szubszidiaritás elve alkalmazásával – tiszteletben kell 

tartania az Unió és annak tagállamai közötti hatásköri megosztást; 

A nemek közötti nyugdíjszakadék jobb leküzdése érdekében felmérés és tudatosítás 

5. kéri a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) 

közösen dolgozzon ki megbízható mutatókat, amelyek lehetővé teszik a 
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nyugdíjszakadék kialakulásához vezető különböző tényezők beazonosítását, valamint a 

jelenség alakulásának folyamatos nyomon követését; 

6. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az e szakadék elleni küzdelmet azzal, 

hogy szociális politikáik keretében felhívják erre az ügyben illetékes döntéshozók 

figyelmét, olyan programokat dolgoznak ki, amelyek növelik a nők ismereteit a jelenség 

következményeiről, valamint olyan eszközöket biztosítanak számukra, amelyekkel 

nyugdíjuk finanszírozásához fenntartható, hosszú távú és egyedi igényeikhez szabott 

stratégiákat dolgozhatnak ki; 

A hozzájárulási képesség terén megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése 

7. arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a férfiak és nők közötti 

megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok megfelelő végrehajtását, amelyek 

garantálják a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulási képesség terén a nemek közötti 

egyenlőséget;  

8. határozottan elítéli a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos, nemek közötti 

bérszakadékot, és megismétli a 2006/54/EK irányelv felülvizsgálatát szorgalmazó 

felhívását annak érdekében, hogy a foglalkoztatás és javadalmazás terén biztosítsák a 

férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmódot; 

9. támogatja a horizontális és vertikális munkaerőpiaci szegregáció elleni küzdelmet, arra 

ösztönözve a nőket, hogy olyan növekedési potenciállal rendelkező innovációs szakmák 

és életpályák felé forduljanak, amelyekben a makacsul fennmaradó nemi sztereotípiák 

miatt jelenleg főként férfiak dominálnak; 

10. ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy azzal összefüggésben, hogy egyre 

inkább a magánfinanszírozású rendszerekre hárul a nyugdíjfizetési felelősség, 

biztosítani kell a 2004/113/EK irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés megkülönböztetésmentességét; 

A férfiak és a nők közötti szakmai egyenlőtlenségek csökkentése 

11. felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb hajtsa végre az útitervben és a stratégiai 

szerepvállalásban megfogalmazott vállalásokat egyaránt, annak érdekében, hogy 

lehetővé váljon az ezt kívánó polgárok számára a munka és a családi élet jobb 

összehangolása; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy több lehetőséget biztosítsanak a munkavállalók számára 

olyan rugalmas munkafeltételekről szóló önkéntes megállapodások megtárgyalásához, 

amelyek lehetővé teszik számukra a családi és a szakmai élet összeegyeztetését úgy, 

hogy a munkahelyi feladatok vagy a családi kötelezettségek növekedésekor ne kelljen 

az egyik szerepet a másik kárára előtérbe helyezni; 

13. kéri a tagállamokat, hogy a bevált gyakorlatok alapján vezessenek be „gondozási 

krediteket”, hogy a nyugdíjak kiszámításakor kompenzálják a családtagok nem 

hivatalos keretek közötti gondozása miatt bekövetkező karrirermegszakításokat, és e 

krediteket figyelembe véve számítsák ki a nyugdíjjogosultságokat; 



 

PE589.332v02-00 8/10 PR\1105328HU.docx 

HU 

14. emlékeztet arra, hogy a munka és a családi élet közötti egyensúlyt csak akkor lehet 

elérni, ha a gyermekek számára megfelelő gondozási létesítmények állnak 

rendelkezésre; felhívja a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2020-

ig érjék el a barcelonai célkitűzéseket; 

A nyugdíjrendszerek hatása a nyugdíjszakadékra 

15. felhívja a tagállamokat, hogy megbízható és összehasonlítható adatok alapján értékeljék 

a nyugdíjrendszerük nemek közötti nyugdíjszakadékra gyakorolt hatását, valamint az 

emögött meghúzódó tényezőket; 

16. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be mechanizmusokat annak érdekében, hogy – 

különösen a legkiszolgáltatottabbak esetében – kiigazítsák a szakmai életpálya egésze 

során tapasztalt mindazon egyenlőtlenségeket, amelyek a nyugdíjszakadék kialakulását 

eredményezhetik; 

17. arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa a bevált gyakorlatok cseréjét annak érdekében, 

hogy azonosítsák a leghatékonyabb korrekciós mechanizmusokat, illetve a 

nyugdíjszakadékot erősítő tényezők ellen bevethető mechanizmusokat; 

18. kéri a Bizottságot, hogy elmélyültebben vizsgálja meg, hogy – például a járulékfizetés 

időtartamának a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulása kiszámításakor vagy a 

fokozatos nyugdíjba menetelt illetően – milyen hatást gyakorol a nyugdíjak közötti 

különbségre, ha a nyugdíjrendszerek a rugalmasabb járulékfizetési mechanizmusok 

kialakítása és a nyugdíjjogosultságok és -juttatások meghatározásának irányába 

mozdulnak el; 

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

 

A nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadék („Gender gap in pensions”) egyike a nők és a 

férfiak közötti számos egyenlőtlenségnek. E különbség – amit a nők által nyugdíj címén 

kapott adózás előtti átlagjövedelem és a férfiak ugyanilyen átlagjövedelme közötti 

különbségként definiálnak– 2012-ben 38% volt a 65 évnél idősebbek körében, ami 

elfogadhatatlan.  

 

A kihívást az jelenti, hogy elérjük a nők és a férfiak közötti valódi egyenlőséget, illetve 

elkerüljük vagy megelőzzük a szegénység és kiszolgáltatottság helyzeteit, amelyekben az 

alacsonyabb nyugdíjat kapó nők nagyobb valószínűséggel találják magukat. 

 

Az előadó ezért úgy véli, hogy a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadék leküzdése 

érdekében széles körű és átfogó stratégiára van szükség, mert azt sokféle tényező 

befolyásolja. Még ha ezek a különböző tényezők – pontos és megbízható adatok hiányában – 

jelenleg nem is számszerűsíthetők, az feltételezhető, hogy a nők és a férfiak közötti 

nyugdíjszakadék jól tükrözi a nőket a szakmai és magánéletük során érő többszörös 

egyenlőtlenségeket. 

 

A férfiak és nők közötti bérszakadék továbbra is fennáll az EU-ban: 2014-ben 16,3%-ot tett 

ki, ami részben a megkülönböztetés és a szegregáció, valamint a karriermegszakítások 

okoznak. A nyugdíjasok szociális helyzete, családi állapota/helyzete szintén kihat a nők és a 

férfiak közötti nyugdíjszakadékra, ez különösen a megözvegyült nőket sodorja kiszolgáltatott 

helyzetbe. A nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadék emellett pozitívan korrelál a gyermekek 

számával: a gyermekeik otthoni nevelésében döntő szerepet betöltő nők többször is 

kénytelenek megszakítani karrierjüket, és gyakran kényszerülnek részmunkaidős 

foglalkoztatást vállalni. Példának okáért azok a nők, akik 14 évnél rövidebb ideig dolgoznak, 

kétszer nagyobb mértékben (64%) válnak a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadék 

áldozatává, mint azok a nők, akik ennél hosszabb ideig dolgoznak (32%). Mindezen tényezők 

negatív hatással vannak a nők nyugdíjba vonulására és nyugdíjára; ezért küzdeni kell e 

tényezők megszüntetéséért. 

 

Az előadó ennek megfelelően több ajánlást is megfogalmaz, kiemelve, hogy a stratégiának – a 

szubszidiaritás elve alkalmazásával – tiszteletben kell tartania az Unió és annak tagállamai 

közötti hatásköri megosztást. Az előadó általánosságban véve bátorítja a tagállamok közötti 

együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét. 

 

Felmérés és tudatosítás a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadék eredményesebb 

leküzdése érdekében 

 

Először is alapvetően fontosnak tűnik olyan statisztikai eszközök kidolgozása, amelyek 

különbséget tudnak tenni a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadék növekedéséhez vezető 

tényezők között. Komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a lehető legtisztábban 

megértsük e jelenséget. Ezek az eszközök lehetővé teszik a különböző szereplők, köztük az 

Európai Bizottság számára, hogy jobban megértsék a problémát, és különösen a tagállamok 

számára, hogy ezt a kérdést a szociális politikáikba emeljék, valamint fogékonnyá tegyék az e 

területen illetékes döntéshozókat. 
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A hozzájárulási képesség terén megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése 

 

A fellépések első csoportjának a hozzájárulási képességgel kell foglalkozniuk. Mivel a 

legtöbb nyugdíjrendszer a szakmai karrier folyamán a jövedelmek alapján megszerzett 

jogosultságokra épül, a fizetési egyenlőtlenségek értelemszerűen kihatnak a 

nyugdíjjövedelmek szintjére. 

 

E tekintetben az előadó emlékeztet arra, hogy már számos jogalkotási eszköz foglakozik a 

témával, és kívánatos lenne azok hatékony végrehajtásának biztosítása azzal, hogy 

megnevezzük a hatályos végrehajtási rendelkezések hiányosságait, és szükség esetén 

változtatásokat végzünk el rajtuk. 

 

 

A férfiak és a nők közötti szakmai egyenlőtlenségek csökkentése 

Biztosítani kell továbbá, hogy a nők pályafutásuk során kevesebb hátrányt szenvedjenek el 

amiatt, hogy aránytalanul nagy részt kell vállalniuk az otthoni feladatok és a családi 

kötelezettségek terén. 

 

Ennek megfelelően, a munka és magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező 

munkaerőpiaci körülmények megteremtéséről szóló 2016. szeptember 13-i parlamenti 

állásfoglalással összhangban az előadó felkéri a Bizottságot, hogy teljesítse az útitervben és a 

stratégiai szerepvállalásban megfogalmazott kötelezettségvállalásait. 

 

A nyugdíjrendszerek hatása a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadékra 

 

Az előadó emellett fel kívánja kérni a tagállamokat annak felmérésére, hogy milyen hatást 

gyakorol a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadékra a nyugdíjrendszerük megszervezése, 

illetve olyan kiigazító mechanizmusok kidolgozására, amelyek különösen a 

legkiszolgáltatottabbak számára enyhítik a nők és a férfiak közötti nyugdíjszakadékhoz vezető 

egyenlőtlenségeket. 

 

Végül az előadó arra kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy – például a járulékfizetés 

időtartamának a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulása kiszámításakor vagy a fokozatos 

nyugdíjba menetelt illetően – milyen hatást gyakorol a nők és a férfiak közötti 

nyugdíjszakadékra, ha a nyugdíjrendszerek a rugalmasabb járulékfizetési mechanizmusok 

kialakítása és a nyugdíjjogosultságok és -juttatások meghatározásának irányába mozdulnak el. 


