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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o potrebi po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med 

spoloma 

(2016/2061(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 2 in člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju členov 8, 151, 153 in 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih določb o 

socialnih pravicah in enakosti med moškimi in ženskami, 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020: 

strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020), 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem 

izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 

enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu,  

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju 

načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi 

z njimi, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 

2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk 

pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano), 

– ob upoštevanju načrta Komisije iz avgusta 2015 za nov začetek reševanja izzivov za 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, s katerimi se srečujejo delovno 

aktivne družine, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 z 

naslovom "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Strateška 

prizadevanja za enakost spolov 2016–2019) (SWD(2015)0278), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2011 o razmerah žensk, ki se 

približujejo upokojitveni starosti1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o položaju mater samohranilk2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi 

načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske1, 

                                                 
1 UL C 51 E, 22.2.2013, str. 9. 
2 UL C 131 E, 8.5.2013, str. 60. 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o vplivu gospodarske krize na 

enakost spolov in pravice žensk2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2015 o napredku pri doseganju enakosti 

med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 20133, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2015 o uporabi Direktive 2006/54/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 

možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem 

delu4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o ustvarjanju ugodnih razmer 

na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja5, 

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. junija 20015 o enakih možnostih za ženske in 

moške: odpravljanje razlik v pokojninah med spoloma, 

 ob upoštevanju izjave predsedujoče trojice EU (Nizozemska, Slovaška in Malta) z dne 

7. decembra 2015 o enakosti spolov, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenja Odbora 

za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0000/2016), 

A. ker je v EU-28 leta 2012 razlika v pokojninah med spoloma („Gender Gap in Pensions“, 

ki se lahko opredeli kot razlika med povprečno pokojnino (pred plačilom davkov) žensk 

v primerjavi z moškimi) znašala 38 % v starostni skupini 65 let in več; 

B. ker se za ženske plačujejo nižji pokojninski prispevki kot za moške in so najbolj 

zastopane v skupini najrevnejših upokojencev in najmanj zastopane v skupini 

najbogatejših; 

C. ker je četrtina prebivalstva v EU-28 odvisna od pokojnine kot glavnega vira dohodka in 

ker se bo do leta 2060 število ljudi, ki bodo dosegli upokojitveno starost, zaradi 

daljšanja pričakovane življenjske dobe in splošnega staranja prebivalstva podvojilo; 

D. ker je cilj pokojninske politike, da pokojninski sistemi vsem evropskim državljanom 

zagotovijo dostojno plačilo, s katerim se lahko zavarujejo pred morebitno socialno 

izključenostjo; 

E. ker lahko razlika v pokojninah pomeni dodatno nevarnost, da bodo ženske bolj ranljive 

in ekonomsko odvisne; 

                                                                                                                                                         
1 UL C 264E, 13.9.2013, str. 75. 
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0073. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0050. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0351. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0338. 
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F. ker bodo ženske zaradi pričakovane daljše življenjske dobe v povprečju v času 

upokojitve potrebovale višje prejemke kot moški; 

G. ker pomanjkanje primerljivih, celovitih, zanesljivih in redno posodobljenih podatkov, ki 

bi omogočali oceno razlik v pokojninah in presojo dejavnikov, ki jih povzročajo, vnaša 

negotovost v zvezi s tem, katera so najučinkovitejša sredstva za odpravo teh razlik; 

H. ker je največja razlika v starostni skupini med 65. in 74. letom (nad 40 %) glede na 

povprečje v skupini nad 65. letom, zlasti zaradi prenosa pravic, na primer v nekaterih 

državah članicah v primeru vdovstva; 

I. ker je povprečna razlika v pokojninah v Evropski uniji v letu 2012 prikrivala velike 

razlike med državami članicami; 

J. ker ta razlika, ki temelji na več resničnih dejavnikih, odraža neravnovesje med 

položajem moških in žensk na njihovi poklicni poti in v odnosu do družine, njihove 

prihodke, položaj v družini in načine izračunavanja plač, kot so določeni v okviru 

pokojninskega sistema; 

K. ker se lahko na vse dejavnike neravnotežja in neenakosti med moškimi in ženskami, na 

katere naletijo skozi življenje in ki so razlog za razlike v pokojninah, vpliva s pomočjo 

korektivnih mehanizmov; 

L. ker ta razlika v danem trenutku odraža družbene razmere in trg dela skozi več desetletij; 

ker se družbene razmere spreminjajo, včasih zelo, kar lahko vpliva na potrebe različnih 

generacij upokojenk; 

M. ker so razlike v pokojninah odvisne tudi od socialnega statusa, zakonskega stana in/ali 

družinskega statusa upokojenk; ker zaradi tega ni nujno, da bo enoten pristop dal boljše 

rezultate; 

N. ker kaže, da je razlika v pokojnini pozitivno povezana s številom otrok, vzgojenih v 

času življenja; ker se lahko zaradi tega neenakosti pri obravnavi mater samohranilk 

povečajo v trenutku upokojitve; 

O. ker tako imenovani tradicionalni načini organizacije dela ne omogočajo, da par, 

zaposlen s polnim delovnim časom, nemoteno usklajuje družinsko in poklicno življenje; 

P. ker je kljub prizadevanjem za odpravo tega stanja stopnja vključevanja žensk na trg dela 

še vedno nižja od ciljev strategije Evropa 2020 ter od stopnje vključevanja moških; 

Q. ker se pri ženskah pogosteje kot pri moških dogaja, da večkrat prekinejo zaposlitev in 

proti svoji volji delajo s polovičnim delovnim časom, saj nanje pade nesorazmerna 

odgovornost za gospodinjstvo; 

R. ker dolžina delovne dobe neposredno vpliva na razliko v pokojnini, ker imajo ženske v 

povprečju za več kot 10 let krajšo delovno dobo kot moški in ker imajo ženske, ki imajo 

delovno dobo krajšo od 14 let, dvakrat nižjo pokojnino (64 %) od tistih žensk, ki delajo 

dlje (32 %); 
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S. ker je v Uniji še vedno razlika v plačah med moškimi in ženskami (v letu 2014 je 

znašala 16,3 %), zlasti zaradi diskriminacije in segregacije, saj se ženske večinoma 

zaposlujejo v sektorjih, kjer so plače nižje kot v sektorjih, kjer prevladujejo moški; 

T. ker kaže, da se zaradi večje povezave med prispevki in prejemki ter večjega deleža 

drugega in tretjega stebra v organizaciji pokojninskih sistemov tveganje za pojav 

specifičnih dejavnikov, povezanih s spolom, ki vplivajo na razlike v pokojninah, 

prenaša na zasebni sektor; 

U. ker je organizacija pokojninskega sistema v izključni pristojnosti držav članic; ker ima 

Unija kljub temu podporno pristojnost na tem področju, 

Splošne opombe 

1. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami oblikuje strategijo za 

odpravo razlik v plačah med moškimi in ženskami v Evropski uniji („strategija“); 

2. meni, da strategija ne bi smela zgolj odpraviti posledic razlik v pokojninah, zlasti pri 

najranljivejših osebah, ampak tudi temeljne razloge zanje; 

3. poudarja, da je potreben večstranski pristop za uspešno izvajanje strategije, ki mora 

vplivati na odpravo neenakosti med spoloma na področju prispevkov in poklicnih poti 

ter na organizacijo pokojninskih sistemov; 

4. poudarja, da mora strategija upoštevati delitev pristojnosti med Unijo in njenimi 

državami članicami v okviru izvajanja načela subsidiarnosti; 

Merjenje in ozaveščanje za uspešnejši boj proti razlikam v pokojninah 

5. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost spolov (IEEG) 

razvije zanesljive kazalnike, ki bodo omogočali razlikovanje med dejavniki, zaradi 

katerih nastaja razlika v pokojninah, in naj poskrbi za trajno spremljanje tega pojava in 

sprememb na tem področju; 

6. poziva države članice, naj v okviru svojih socialnih politik spodbujajo boj proti tem 

razlikam, ozaveščajo pristojne akterje odločanja na tem področju, razvijajo programe za 

informiranje žensk o posledicah tega pojava in jim zagotovijo sredstva za vzpostavitev 

strategij za financiranje njihovih pokojnin, ki so stalne, trajne in prilagojene njihovim 

posebnim potrebam; 

Zmanjšanje neenakosti pri plačevanju prispevkov 

7. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj zagotovijo pravilno izvajanje evropske 

zakonodaje proti diskriminaciji med ženskami in moškimi, ki mora zagotoviti enake 

možnosti moških in žensk za plačevanje v shemo pokojninskega zavarovanja; 

8. ostro obsoja razlike v plačah med spoloma, povezanih z diskriminacijo, ter ponovno 

poziva k reviziji Direktive 2006/54/ES, da se zagotovi večja enakost obravnavanja 

moških in žensk pri zaposlovanju in plačilu; 
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9. podpira boj proti horizontalni in vertikalni segregaciji na trgu dela s spodbujanjem 

žensk, naj se odločajo za poklicne poti v vodilnih sektorjih za inovacije in rast, kjer 

danes zaradi trdovratnih stereotipov v glavnem prevladujejo moški; 

10. opozarja, kako pomembno je v kontekstu vse večjega prenosa odgovornosti 

pokojninskih sistemov na sheme zasebnega financiranja, da se zagotovi 

nediskriminacija pri dostopu do finančnih storitev, ki jih ureja Direktiva 2004/113/ES; 

Zmanjšanje neenakosti na poklicnih poteh moških in žensk 

11. poziva Komisijo, naj hitro izvaja zaveze iz časovnega načrta in strateških obveznosti, da 

bodo državljani, ki to želijo, boljše usklajevali družinsko in poklicno življenje; 

12. poziva države članice, naj izboljšajo možnosti za delavce, da se pogajajo o prostovoljni 

ureditvi prožnega delovnega časa, ki bi jim omogočal boljše usklajevanje družinskega 

in poklicnega življenja, da ne bodo zaradi večjega obsega dela in družinskih obveznosti 

prisiljeni izbirati med enim in drugim; 

13. poziva države članice, naj uvedejo „kreditne točke za oskrbo“, na podlagi izmenjave 

dobrih praks, da bi tako nadomestili prekinitev poklicne poti za neformalno oskrbo 

družinskega člana, in jih vključijo v izračun pokojninskih pravic; 

14. opozarja, da je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja mogoče doseči le, če so 

na voljo ustrezne strukture za varstvo otrok; poziva države članice, naj se v najkrajšem 

možnem času, a najpozneje do leta 2020 uskladijo s cilji iz Barcelone; 

Vpliv pokojninskih sistemov na razliko v pokojninah 

15. poziva države članice, naj na podlagi zanesljivih in primerljivih podatkov ocenijo vpliv 

njihovega pokojninskega sistema na razliko v pokojninah in dejavnike, na katerih 

temelji; 

16. poziva države članice, naj uvedejo mehanizme, da bi se zlasti v korist najbolj ranljivih 

oseb popravile neenakosti, prisotne skozi vse poklicno življenje, ki lahko vodijo v 

razliko v pokojninah; 

17. poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo dobrih praks, da bi se določili najučinkovitejši 

korektivni mehanizmi in tisti, ki prispevajo k boju proti dejavnikom, ki spodbujajo 

razlike v pokojninah; 

18. poziva Komisijo, naj podrobneje preuči potencialni učinek preobrazbe pokojninskega 

sistema v prožnejše mehanizme za plačevanje prispevkov in določitev pravic za 

izplačevanje pokojnin (izračun trajanja plačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno 

ali postopni odhod s trga dela) na razlike v pokojninah; 

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Razlike v pokojninah med spoloma („Gender Gap in Pensions“ (GGP)) so ena od številnih 

oblik neenakosti med ženskami in moškimi. Leta 2012 je razlika v pokojninah med spoloma, 

ki se lahko opredeli kot razlika med povprečno pokojnino (pred plačilom davkov) žensk v 

primerjavi z moškimi, znašala 38 % v starostni skupini 65 let in več, kar je nesprejemljivo.  

 

Cilj je doseči dejansko enakost med ženskami in moškimi, pa tudi preprečiti revščino in 

ranljivost, ki zadevata ženske z nizkimi pokojninami. 

 

Poročevalka zato meni, da je treba za spopadanje z GGP izvesti celovito strategijo, saj na 

GGP vplivajo različne spremenljivke. Čeprav vpliv teh različnih spremenljivk na končni 

rezultat zaradi pomanjkanja natančnih in zanesljivih podatkov ni neposredno določljiv, lahko 

sklepamo, da GGP odraža neenakosti, s katerimi se ženske soočajo v zasebnem in poklicnem 

življenju. 

 

V EU ostaja razlika v plačah med moškimi in ženskami in je leta 2014 znašala 16,3 %, zlasti 

zaradi diskriminacije in segregacije ter prekinitve poklicne poti. Socialne razmere, zakonski 

stan in/ali družinski status upokojenk tudi vplivajo na GGP, vdove pa so glede tega v 

ranljivejšem položaju. Poleg tega obstaja pozitivna povezava med GGP in številom otrok: 

ženske imajo v družini pomembno vlogo pri vzgoji otrok, zato pogosto prekinejo delovno 

razmerje in so prisiljene delati s krajšim delovnim časom. Na primer pri ženskah z delovno 

dobo, krajšo od 14 let, je razlika v pokojninah med spoloma dvakrat večja (64 %) kot pri 

ženskah, ki imajo daljšo delovno dobo (32 %). Vsi ti elementi negativno vplivajo na 

pokojnine žensk, zato se je treba boriti proti tem dejavnikom. 

 

Poročevalka predlaga izvajanje različnih priporočil, vendar je treba v okviru izvajanja načela 

subsidiarnosti upoštevati delitev pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami. 

Poročevalka prav tako na splošno spodbuja sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med 

državami članicami. 

 

Merjenje in ozaveščanje za uspešnejši boj proti GGP 

 

Najprej se zdi nujno razviti statistična orodja za razlikovanje med različnimi dejavniki, ki 

vodijo v večanje GGP. Truditi se je treba za boljše razumevanje tega pojava. Ta orodja bodo 

različnim akterjem, v prvi vrsti Evropski komisiji, omogočila boljše razumevanje 

problematike, državam članicam, da bodo vključile te podatke v svoje socialne politike, 

akterjem odločanja, pristojnim za to področje, pa večjo ozaveščenost. 

 

Zmanjšanje neenakosti pri plačevanju prispevkov 

 

Prvo področje ukrepanja zadeva plačevanje prispevkov. Ker večina pokojninskih sistemov 

temelji na kopičenju pravic in dohodkov, pridobljenih skozi vso delovno dobo, se lahko 

neenakosti odražajo v višini pokojnine. 

 



 

PR\1105328SL.docx 9/9 PE589.332v02-00 

 SL 

Zato pripravljavka mnenja opozarja, da že obstajajo številni zakonodajni ukrepi in da bi bilo 

zaželeno, da se za zagotovitev njihovega učinkovitega izvajanja ugotovijo vrzeli v veljavnih 

določbah o izvajanju in po potrebi razmisli o regulativnih spremembah na tem področju. 

 

 

Zmanjšanje neenakosti na poklicnih poteh moških in žensk 

 

Prav tako bi bilo treba zagotoviti, da na poklicno pot žensk manj vplivajo težave, s katerimi se 

srečujejo zaradi nesorazmernega deleža delovnih in družinskih obveznosti doma. 

 

V skladu z resolucijo z dne 13. septembra 2016 o vzpostavitvi ugodnih pogojev na trgu dela 

za spodbujanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem poročevalka poziva 

Komisijo, naj izpolni svoje obveznosti v skladu z načrtom in strateškimi obveznostmi. 

 

Vpliv pokojninskih sistemov na GGP 

 

Poleg tega pripravljavka mnenja želi pozvati države članice, naj ocenijo posledice 

organizacije njihovega pokojninskega sistema na GGP in vzpostavijo mehanizme za odpravo 

neenakosti, ki lahko privedejo do GGP, zlasti v korist najbolj ranljivih oseb. 

 

Poročevalka na koncu poziva Komisijo, naj preuči učinek preobrazbe pokojninskega sistema 

v prožnejše mehanizme za plačevanje prispevkov in določitev pravic za izplačevanje 

pokojnine (izračun trajanja plačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno ali postopni odhod 

s trga dela) na GGP. 

 

 


