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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az illetékes Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a lisszaboni stratégia nők és idősek foglalkoztatása terén meghatározott célkitűzései, 
valamint a napközi gyermekgondozási szolgáltatások terén megfogalmazott barcelonai 
célkitűzések létfontosságúak a nyugdíjrendszerek életképessége szempontjából;

B. mivel általában véve a nők karrierje kevésbé homogén és lassú fizetésemelkedés jellemzi 
azt, míg a férfiak karrierje folyamatos és fizetéseik gyorsabban emelkednek, ami 
különbségekhez vezet a nyugdíjjárulékok terén és a nők elszegényedésének fokozott 
kockázatát hordozza magában,

1. úgy véli, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségnek meg kell jelennie a 
társadalombiztosítási rendszerek reformjainak célkitűzései között, úgy a munkaerőpiacon 
a fizetések és a karrierkilátások terén makacsul fennálló egyenlőtlenségek 
összefüggésében, mint a családi és háztartási kötelezettségek egyenlőtlen elosztását 
illetőleg;

2. e tekintetben ragaszkodik ahhoz, hogy aktív politikákra van szükség a nők és idősek 
foglalkoztatása terén annak érdekében, hogy a nyugdíjjárulékok alapján biztosítani 
lehessen a méltányos nyugdíjhoz való jogot;

3. emlékeztet, hogy az EK-Szerződés 141. cikke értelmében előremutató intézkedéseket 
lehet elfogadni a fizetések közötti egyenlőség előmozdítására, valamint hogy a közösségi 
joggyakorlat a szociális járulékokat a fizetés részének tekinti;

4. felhívja a Bizottságot, hogy mélyítse el a szociális jogosultságok egyénre szabása által a
nőkkel és férfiakkal szembeni egyenlő bánásmódra gyakorolt hatást érintő kutatásokat és 
az ezzel kapcsolatos munkát;

5. felhívja a kormányokat, a társadalmi partnereket és a nőjogi szervezetek képviselőit, hogy 
fordítsanak kiemelt figyelmet a nyugdíjrendszerek terén végrehajtott reformok által a nők 
és férfiak közötti egyenlőségre gyakorolt lehetséges vagy tényleges hatásaira, és álljanak 
készen kiigazító intézkedések megtételére ezen egyenlőség garantálása érdekében;

6. úgy véli, hogy az alábbi kiigazító elemek biztosíthatják vagy előmozdíthatják a nők és 
férfiak közötti egyenlőséget a nyugdíjrendszerek reformja keretében, szem előtt tartva az 
egyes tagállamokban működő rendszerek közötti különbségeket:

– a szakmai és a családi élet közötti egyensúly kialakításának szentelt időszakok, például 
a szülési szabadság, a szülői szabadság, az eltartott hozzátartozóval vagy a 
gyermekneveléssel kapcsolatos kötelességek miatt kivett szabadság elismerése, például 
a kötelező biztosítási időszakok kiterjesztésével;
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– a nyugdíjjogosultság megosztása („pension splitting”) válás esetén1;

– a túlélő házastárs származékos jogainak fenntartása vagy keletkeztetése özvegyi nyugdíj 
formájában, különösen a szakmai tevékenységüket a családfenntartással és a 
háztartással kapcsolatos kötelezettségeik ellátása érdekében abbahagyó vagy csökkentő 
házastársak számára;

– minimumnyugdíj megítélésének lehetősége nem folyamatos jogviszony ellenére, vagy 
az alacsony jövedelem alapján;

– a nyugdíjaknak a fogyasztói árindexhez és a fizetésekhez történő kötése a vásárlóerő 
fenntartása érdekében;

– progresszív nyugdíjba vonulást lehetővé tevő rendszerek önkéntes alapon történő 
bevezetése olyan módon, hogy az érintett a nyugdíjkorhatár elérése előtt és után 
részmunkaidőben dolgozhasson;

7. emlékeztet az önálló vállalkozói tevékenységet folytatóknak segítséget nyújtó házastársak 
helyzetéről szóló 1997. február 21-i állásfoglalására2, amelyben többek között kérte, hogy 
a segítséget nyújtó házastársak után is legyen kötelező a társadalombiztosítási járulék 
fizetése.

                                               
1 Az elvált, vagy házastársuktól a Közösség valamely tagállamában külön élő nők nyugdíjjogosultságának 
megosztásáról szóló 1994. január 21-iállásfoglalás (HL C 44., 1994.02.14., 218.o.)
2 HL C 85., 1997.3.17., 186. o.
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