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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Lisabonos strategijos tikslai, susiję su moterų ir pagyvenusių asmenų užimtumo 
klausimais, ir Barselonos tikslai, susiję su vaiko priežiūros paslaugų klausimais, yra 
pagrindiniai siekiant pensijų sistemų tvarumo, 

B. kadangi paprastai moterų darbo karjera ne tokia vienalytė ir jai būdingas lėtas darbo 
užmokesčio kitimas, tuo tarpu vyrų darbo karjera paprastai nenutrūkstama, darbo 
užmokesčio kitimas pastovesnis, todėl randasi pensijų sistemos įmokų skirtumas ir 
moterims labiau gresia skurdas,

1. mano, kad moterų ir vyrų lygybė turėtų būti vienas iš socialinės apsaugos sistemų 
reformos tikslų, kadangi nelygybė virsta nuolatine darbo rinkos problema atsižvelgiant į 
darbo užmokestį ir karjeros perspektyvas ir į tai, kad nelygiai pasidalijamos šeiminės ir 
buities pareigos;

2. todėl pabrėžia, kad būtina aktyvi moterų ir pagyvenusių asmenų užimtumo politika 
siekiant užtikrinti šių asmenų teisę į deramą pensiją ir sukurti įmokų į pensijų sistemų 
fondus pagrindą,

3. primena, kad pagal EB sutarties 141 straipsnį galima patvirtinti pozityvius veiksmus 
siekiant skatinti darbo užmokesčio lygybę ir kad Bendrijos teismo praktikoje socialinės 
įmokos laikomos darbo užmokesčio dalimi;

4. prašo Komisijos atlikti išsamesnius tyrimus ir darbus nagrinėjant, kokia socialinių teisių 
individualizacijos įtaka vienodam požiūriui į vyrus ir moteris;

5. ragina vyriausybes, socialinius partnerius ir moterų organizacijų atstoves nuolat domėtis, 
kokių padarinių vyrų ir moterų lygybei gali turėti ar turi pensijų sistemų reforma, ir laiku 
numatyti korekcines priemones siekiant užtikrinti šią lygybę;

6. mano, kad šios korekcinės priemonės gali būti vyrų ir moterų lygybės užtikrinimo ar 
skatinimo pagrindas vykdant pensijų sistemų reformą, visiškai atsižvelgiant į valstybių 
narių sistemų skirtumus:

– profesiniam ir šeiminiam gyvenimui derinti skirtų laikotarpių, t. y., motinystės atostogų, 
vaiko priežiūros atostogų, rūpinimosi išlaikomu tėvu ar motina laikotarpių, su 
mokymusi susijusių pareigų pripažinimas, pvz., privalomo draudimo laikotarpių 
pailginimas siekiant papildyti privalomų įmokų laikotarpius, kurių reikalaujama norint 
įgyti teisę gauti pensiją;

– teisės gauti pensiją pasidalijimas (angl. pension splitting), kai nutraukiama santuoka1;

– našlių paveldimų teisių išsaugojimas ar suteikimas numatant našlių pensijas, ypač tiems 
                                               
1 1994 m. sausio 21 d. rezoliucija dėl teisės gauti pensiją pasidalijimo išsiskyrusioms ar atskirai nuo sutuoktinio 
gyvenančioms moterims Bendrijos valstybėse narėse (OL C, 1994 2 14, p. 218).
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sutuoktiniams, kurie apribojo ar nutraukė savo profesinę veiklą dėl to, kad turėjo atlikti 
šeimines ir buities pareigas;

– galimybės mokėti minimalią pensiją, nepaisant draudimo įmokų mokėjimo su 
pertrūkiais ar nuo mažo darbo užmokesčio;

– pensijų indeksavimas, atsižvelgiant į kainų ir darbo užmokesčių indeksus, siekiant 
užtikrinti perkamosios galios išsaugojimą;

– palaipsnio išėjimo į pensiją, sudarant sąlygas savanoriškai dirbti nevisą darbo dieną 
prieš sulaukiant pensinio amžiaus ir jo sulaukus, sistemų sukūrimas;

7. primena Europos Parlamento 1997 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl savarankiška veikla 
užsiimantiems asmenims padedančių sutuoktinių1 , kurioje taip pat reikalauta užtikrinti 
privalomą įmokų už padedantį sutuoktinį mokėjimą pensijų draudimo įstaigoms.

                                               
1 OL C 85, 1997 3 17, p. 186.


