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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so cilji lizbonske strategije glede zaposlovanja žensk in starejših ter barcelonski cilji 
glede varstva otrok bistveni za vzdržnost pokojninskih sistemov,

B. ob upoštevanju, da imajo ženske na splošno raznovrstnejšo poklicno pot, za katero je 
značilna počasnejša rast plač, medtem ko imajo moški običajno neprekinjeno zaposlitev s 
hitrejšo rastjo plač, kar pomeni razliko pri vplačilih v pokojninski sistem in povečano 
stopnjo tveganja revščine za ženske,

1. ocenjuje, da mora biti enakost spolov med cilji reform sistemov socialne varnosti, v 
kolikor obstajajo trajne razlike na trgu dela glede plač in poklicnih možnostih ter 
neenakopravna delitev družinskih in gospodinjskih obveznosti;

2. v tem pogledu vztraja pri potrebi po aktivnih politikah zaposlovanja žensk in starejših, da 
bi se na podlagi prispevkov v sisteme pokojninskega zavarovanja uveljavila pravica do 
dostojne pokojnine;

3. opozarja, da so lahko v skladu s členom 141 Pogodbe ES sprejeti pozitivni ukrepi za 
vzpodbujanje enakih plač in da sodna praksa Skupnosti obravnava prispevke za socialno 
varnost kot del plače;

4. poziva Komisijo k intenzivnejšim raziskavam in delu v zvezi z vplivom individualizacije 
socialnih pravic na enako obravnavanje žensk in moških;

5. poziva države članice, socialne partnerje in predstavnike ženskih organizacij, naj posvetijo 
več pozornosti možnim ali dejanskim učinkom reform pokojninskih sistemov na enakost 
moških in žensk ter predvidijo popravke, da bi zagotovili to enakost;

6. meni, da lahko sledeči popravki ščitijo ali vzpodbujajo enakost moških in žensk v okviru 
reform pokojninskih sistemov ob upoštevanju razlik med sistemi držav članic:

– priznavanja obdobij, ki so namenjena usklajevanju poklicnega življenja z družinskim, 
kot so porodniški in starševski dopusti, obdobij, ki so namenjena odvisnemu staršu, 
obveznosti, ki so povezane z izobraževanjem, na primer v obliki podaljšanja obdobij 
obveznega zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji zahtevane zavarovalne dobe za 
pridobitev pravice do pokojnine;

– delitev pokojninskih pravic v primeru ločitve1;

– ohranitev ali dodelitev izvedenih pravic preživelemu zakoncu v obliki vdovske 
pokojnine, zlasti zakoncem, ki so zmanjšali ali prekinili svojo poklicno dejavnost, da bi 
lahko prevzeli družinske ali gospodinjske obveznosti;

                                               
1 Resolucija z dne 21. januarja 1994 o delitvi pokojninskih pravic ločenih ali od svojega zakonca razvezanih 
žensk v državah članicah Skupnosti (UL C 44 z dne 14.2.1994, str. 218).
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– možnosti dodelitve minimalne pokojnine kljub prekinjeni vključenosti v sistem 
socialnega zavarovanja ali na podlagi nizkih plač;

– usklajevanje pokojnin z indeksom cen in plačnim indeksom, da bi se zagotovila 
ohranitev kupne moči;

– vzpostavitev sistemov, ki omogočajo postopno upokojevanje na prostovoljni osnovi ob 
nadaljevanju dela s skrajšanim delovnim časom pred in po nastopu upokojitvene 
starosti;

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 21. februarja 1997 o položaju zakoncev, ki pomagajo 
neodvisnim delavcem1, ki je med drugim zahtevala zagotovitev obvezne vključitve teh 
zakoncev v pokojninsko zavarovanje.

                                               
1 UL C 85, 17. 3. 1997, str. 186.


	717941sl.doc

