
PA\717941EL.doc PE404.715v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2007/2290(INI)

5.6.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των 
συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατομίκευση
(2007/2290(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Astrid Lulling

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή - άρθρο 47 του κανονισμού



PE404.715v01-00 2/4 PA\717941EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\717941EL.doc 3/4 PE404.715v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την απασχόληση 
των γυναικών και των ηλικιωμένων καθώς και οι στόχοι της Βαρκελώνης όσον αφορά τις 
υπηρεσίες φύλαξης παιδιών είναι ουσιώδεις για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων,

Β. εκτιμώντας ότι γενικώς, οι γυναίκες έχουν την τάση να έχουν μια επαγγελματική 
διαδρομή λιγότερο ομοιογενή και χαρακτηριζόμενη από βραδεία μισθολογική εξέλιξη, 
ενώ οι άνδρες έχουν την τάση να έχουν μια συνεχή επαγγελματική διαδρομή με μια πλέον 
έντονη μισθολογική εξέλιξη, πράγμα το οποίο συνεπάγεται μια διαφορά όσον αφορά τις 
εισφορές στο σύστημα συντάξεων και έναν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας για τις γυναίκες,

1. εκτιμά ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ των 
στόχων των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στο βαθμό που 
αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εμμενουσών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας όσον 
αφορά τους μισθούς και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και όσον αφορά την άνιση 
κατανομή των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών·

2. εμμένει σχετικά στην ανάγκη ενεργών πολιτικών απασχόλησης για τις γυναίκες και τους 
ηλικιωμένους προκειμένου να διασφαλίζονται, στη βάση των εισφορών στα συστήματα 
συντάξεων δικαιώματα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη·

3. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ, είναι δυνατόν να υιοθετηθούν 
θετικές δράσεις προκειμένου να ευνοηθεί η μισθολογική ισότητα και ότι η κοινοτική 
νομολογία θεωρεί τις κοινωνικές εισφορές ως ένα στοιχείο του μισθού·

4. ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει τις έρευνες και τις εργασίες σχετικά με την 
επίπτωση της εξατομίκευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ισότητα των αποδοχών 
των γυναικών και των ανδρών·

5. καλεί τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις εκπροσώπους των γυναικείων 
οργανώσεων να αποδώσουν έντονη προσοχή στα ενδεχόμενα ή πραγματικά 
αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων συντάξεων όσον αφορά την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να μεριμνούν για την πρόβλεψη διορθωτικών 
μηχανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η ισότητα·

6. θεωρεί ότι τα ακόλουθα διορθωτικά στοιχεία είναι δυνατόν να αποτελέσουν στοιχεία 
προστασίας ή προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο των 
μεταρρυθμίσεων των συστημάτων σύνταξης λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις διαφορές 
συστημάτων μεταξύ των κρατών μελών:

- η αναγνώριση των περιόδων που αφιερώνονται στο συνδυασμό μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όπως οι άδειες μητρότητας, οι γονικές 
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άδειες, οι περίοδοι που αφιερώνονται σε έναν εξαρτώμενο γονέα, οι ευθύνες που 
συνδέονται με την εκπαίδευση, π.χ. υπό τη μορφή αύξησης των υποχρεωτικών 
περιόδων ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρωθούν οι περίοδοι συμμετοχής που 
απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη·

- η διανομή ("pension splitting") των δικαιωμάτων σύνταξης σε περίπτωση διαζυγίου1·

- η διατήρηση ή δημιουργία παραγώγων δικαιωμάτων για τον επιζώντα σύζυγο υπό τη 
μορφή μιας σύνταξης χηρείας, ιδίως για τους συζύγους που έχουν μειώσει ή 
σταματήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να αναλάβουν τις 
οικογενειακές και οικιακές τους ευθύνες·

- οι δυνατότητες παροχής μιας ελάχιστης σύνταξης, παρά τη μη συνεχή ασφάλιση ή 
ασφάλιση βασιζόμενη σε χαμηλούς μισθούς·

- την τιμαριθμική σύνδεση των συντάξεων με τους δείκτες τιμών και μισθών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης·

- η καθιέρωση συστημάτων που επιτρέπουν μια προοδευτική αποχώρηση προς τη 
σύνταξη σε προαιρετική βάση με συνέχιση της εργασίας μερικού χρόνου πριν και 
μετά το όριο ηλικίας προς σύνταξη·

7. υπενθυμίζει το ψήφισμά της 21ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την κατάσταση των 
συζύγων που βοηθούν μη μισθωτούς εργαζόμενους2 που ζητούσε μεταξύ άλλων τη 
διασφάλιση μιας υποχρεωτικής συμμετοχής του συζύγου που βοηθεί στην ασφάλεια 
συντάξεως.

                                               
1 Ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 1994 σχετικά με τη διανομή των δικαιωμάτων σύνταξης για τις διαζευγμένες ή 
εν διαστάσει γυναίκες από τους συζύγους τους στα κράτη μέλη της Κοινότητας (EE C 44 της 14.2.1994, σελ. 
218).
2 ΕΕ C 85 της 17.3.1997, σελ. 186
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