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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że cele strategii lizbońskiej w dziedzinie zatrudnienia kobiet i osób 
starszych, a także cele z Barcelony w dziedzinie usług opieki nad dziećmi są niezbędne 
dla stabilności systemów emerytalnych,

B. mając na uwadze, że generalnie przebieg zatrudnienia kobiet jest mniej jednolity i 
charakteryzuje się wolnym kształtowaniem się zarobków, podczas gdy przebieg 
zatrudnienia mężczyzn jest ciągły a kształtowanie się zarobków bardziej trwałe, co 
pociąga za sobą różnicę w składkach na system emerytalny i ryzyko zwiększonego 
ubóstwa dla kobiet,

1. uważa, że równość mężczyzn i kobiet musi znaleźć się wśród celów reform systemów 
zabezpieczenia społecznego, dopóki wpisuje się ono w kontekst utrzymujących się 
nierówności na rynku pracy w odniesieniu do płac i perspektyw kariery oraz nierównego 
podziału obowiązków rodzinnych i domowych;

2. podkreśla w tym względzie konieczność aktywnej polityki zatrudnienia na rzecz kobiet i 
osób starszych, aby zapewnić, na podstawie składek na systemy emerytalne, prawa do 
należytej emerytury;

3. przypomina, że na mocy artykułu 141 traktatu WE, mogą zostać podjęte pozytywne 
działania mające na celu promowanie równości płac oraz, że orzecznictwo wspólnotowe 
traktuje składki na ubezpieczenie społeczne jako element pensji;

4. zwraca się z prośbą do Komisji, aby zintensyfikowała badania i prace dotyczące wpływu 
zindywidualizowania uprawnień socjalnych na równe traktowanie kobiet i mężczyzn;

5. zwraca się z prośbą do rządów, partnerów społecznych i przedstawicieli organizacji 
kobiecych, aby zwrócili szczególną uwagę na możliwe i faktyczne skutki reform 
systemów emerytalnych na równość mężczyzn i kobiet, oraz aby czuwali nad 
zaplanowaniem elementów naprawczych w celu zapewnienia tej równości;

6. uważa, że elementy naprawcze wymienione poniżej mogą stanowić elementy ochrony i 
promowania równości mężczyzn i kobiet w ramach systemów emerytalnych, biorąc 
jednocześnie pod uwagę różnice systemowe między państwami członkowskimi:

– uznanie okresów przeznaczonych na pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, okresy przeznaczone 
dla rodzica pozostającego na utrzymaniu, obowiązki związane z edukacją, na przykład 
w formie przedłużenia okresów obowiązkowego ubezpieczenia, aby uzupełnić okresy
opłacania składek wymagane do uzyskania prawa do emerytury;
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– podział ("pension splitting") praw emerytalnych w przypadku rozwodu1;

– utrzymanie lub stworzenie praw pochodnych dla małżonka pozostałego przy życiu w 
formie renty wdowiej, w szczególności dla małżonków, którzy ograniczyli działalność 
zawodową lub jej zaprzestali, aby wypełnić ich obowiązki rodzinne lub domowe;

– możliwości przyznania minimalnej emerytury, mimo nieciągłego opłacania składek lub 
niskich zarobków;

– indeksacja emerytur na podstawie wskaźników cen i płac w celu utrzymania siły 
nabywczej;

– wdrożenie systemów pozwalających na stopniowe, dobrowolne odchodzenie na 
emeryturę kontynuując pracę na pół etatu przed i po przekroczeniu wieku 
emerytalnego;

7. przypomina swoją rezolucję z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie sytuacji współpracujących 
współmałżonków pracowników samozatrudnionych2, w której domagano się między 
innymi zapewnienia obowiązkowego objęcia współpracującego współmałżonka 
ubezpieczeniem emerytalnym.

                                               
1 Rezolucja z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie podziału praw do emerytury w przypadku kobiet 
rozwiedzionych lub żyjących w separacji w państwach członkowskich Wspólnoty (Dz.U. C 44 z 14.2.1994, 
s. 218).
2 Dz.U. C 85 z 17.3.1997, s. 186.
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