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SUGGESTIES

De commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
commissie werkgelegenheid en sociale zaken de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie
op te nemen:

A. overwegende dat de doelstellingen van de Lissabon-strategie ten aanzien van 
werkgelegenheid onder vrouwen en ouderen en de doelstellingen van Barcelona ten 
aanzien van kinderopvangdiensten van essentieel belang zijn voor de levensvatbaarheid 
van de pensioenstelsels,

B. overwegende dat, in algemene bewoordingen, vrouwen geneigd zijn een minder 
homogene loopbaan te hebben die wordt gekenmerkt door een trage 
inkomensontwikkeling, terwijl mannen geneigd zijn een ononderbroken loopbaan te 
hebben met een stevigere inkomensontwikkeling, waardoor er een verschil in 
pensioenbijdragen ontstaat en het armoederisico voor vrouwen groter is,

1. is van mening dat gendergelijkheid een van de doelstellingen van de hervormingen van de 
socialezekerheidsstelsels moet zijn, voor zover er in de sociale zekerheid sprake is van 
voortdurende ongelijkheid op de arbeidsmarkt ten aanzien van salaris en 
carrièremogelijkheden en ongelijke verdeling van verzorgende en huishoudelijke taken; 

2. benadrukt in dit opzicht de noodzaak van actief werkgelegenheidsbeleid voor vrouwen en 
ouderen om hun rechten op een fatsoenlijk pensioen, op basis van bijdragen aan het 
pensioenstelsel, zeker te stellen;

3. roept in herinnering dat krachtens artikel 141 van het EG-Verdrag positieve acties kunnen 
worden ingevoerd om gelijke beloning te bevorderen en dat uit de Europese jurisprudentie 
blijkt dat sociale premies deel uitmaken van het salaris;

4. verzoekt de commissie meer onderzoek te doen naar en meer te doen aan de gevolgen van 
de individualisering van de sociale rechten voor de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen;

5. verzoekt de regeringen, de sociale partners en de vertegenwoordigers van 
vrouwenorganisaties veel aandacht te besteden aan de mogelijke of daadwerkelijke 
gevolgen van de hervormingen van de pensioenstelsels voor de gendergelijkheid en erop 
toe te zien dat wordt gezorgd voor corrigerende maatregelen om deze gelijkheid te 
garanderen;

6. is van mening dat de volgende corrigerende maatregelen kunnen zorgen voor het 
waarborgen of bevorderen van gendergelijkheid in het kader van de hervormingen van de 
pensioenstelsels, waarbij rekening wordt gehouden dat de systemen van de lidstaten 
verschillend zijn:

– erkenning van perioden waarin de aandacht gaat naar de combinatie van werk en 
gezinsleven, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, perioden van zorg voor een 
hulpbehoevende ouder en verantwoordelijkheden ten aanzien van opvoeding, 
bijvoorbeeld in de vorm van verplichte verlenging van de verzekeringsperiode om zo te 
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zorgen voor de voor een recht op pensioen vereiste aansluiting van de tijdvakken;

– het delen van pensioenrechten ("pension splitting") in geval van scheiding1;

– het behouden of in het leven roepen van afgeleide rechten voor de langstlevende 
echtgeno(o)t(e) in de vorm van een weduwepensioen, in het bijzonder voor 
echtegenoten die hun werkende leven hebben onderbroken of stopgezet ten behoeve van 
verzorgende en huishoudelijke taken;

– mogelijkheden voor toekenning van een minimaal pensioen in geval van een 
onderbroken aansluiting of een laag salaris;

– indexering van de pensioenen op de prijs- en salarisindexen teneinde de koopkracht te 
behouden;

– het instellen van stelsels waarin het mogelijk is voor en na de pensioengerechtigde 
leeftijd op vrijwillige basis geleidelijk met pensioen te gaan en daarbij in deeltijd te 
blijven werken; 

7. roept haar resolutie van 21 februari 1997 over de situatie van medewerkende echtgenoten 
van zelfstandig werkenden2 in herinnering, waarin onder andere wordt verzocht te zorgen 
voor een verplichte aansluiting van de medewerkende echtgeno(o)t(e) bij de 
pensioenverzekering.

                                               
1 Resolutie van 21 januari 1994 over het delen van de pensioenrechten ten behoeve van uit de echt gescheiden of 
gescheiden levende vrouwen in de lidstaten van de Gemeenschap (PB C 44 van 14.2.1994, blz. 218)).
2 PB C 85 van 17.3.1997, blz. 186.
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