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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet 
för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Lissabonstrategins mål beträffande sysselsättning för kvinnor och äldre såväl som 
Barcelonamålen om barnomsorg är fundamentala för pensionssystemens långsiktiga 
stabilitet. 

B. Kvinnor tenderar generellt sett att ha fler avbrott i karriären med en långsam 
löneutveckling medan män vanligtvis har en rak yrkesbana med en stadig löneutveckling, 
vilket ger kvinnor lägre pensionsrätter än män och leder till en ökad fattigdomsrisk för 
kvinnor. 

1. Europaparlamentet anser att jämställdhet måste vara ett av målen när de sociala 
trygghetssystemen reformeras, eftersom de sociala trygghetssystemen är en av de 
bakomliggande orsakerna till den fortsatta bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden vad 
gäller såväl löner och karriärmöjligheter som den ojämna fördelningen av familje- och 
hushållsansvar.

2. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang nödvändigheten av en aktiv 
sysselsättningspolitik för kvinnor och äldre för att, genom pensionsavgifter för att 
garantera rätten till en skälig pension.  

3. Europaparlamentet påminner om att positiv särbehandling, i enlighet med artikel 141 i 
EG-fördraget, kan tillämpas för att uppnå lika löner och att socialförsäkringsavgifter enligt 
gemenskapens rättspraxis betraktas som en del av lönen.  

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta studera och arbeta med hur 
individualiseringen av bidragssystemen påverkar jämställdheten. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar, arbetsmarknadens parter och 
företrädare för kvinnoorganisationer att vara särskilt uppmärksamma på möjliga eller 
påtagliga följder av pensionssystemsreformerna för jämställdheten samt att se till att det 
finns åtgärder för att garantera jämställdhet.

6. Europaparlamentet anser att följande åtgärder skulle kunna skydda och främja 
jämställdhet inom ramen för reformen av pensionssystemen, samtidigt som man tar 
hänsyn till medlemsstaternas olika system:

– Ett erkännande av den tid som ägnas åt att förena familjeliv och yrkesliv, såsom 
moderskapsledighet, föräldraledighet, vård av anhörig och vård av barn t.ex. genom en 
förlängning av de obligatoriska pensionsförsäkringsperioderna för att komplettera 
antalet fullgjorda försäkringsperioder som krävs för att ha rätt till pension. 
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– Delning av pensionsrättigheter (”pension splitting”) vid skilsmässa1.

– Att bibehålla eller införa härledda rättigheter för efterlevande genom en 
efterlevandepension, särskilt för de efterlevande som har gått ner i arbetstid eller som 
har gått i pension för att åta sig familje- och hushållsansvar. 

– Möjlighet till en minimipension, trots avbrott när det gäller inbetalningar till 
pensionssystemet eller inbetalningar som grundar sig på låga löner. 

– Indexreglering av pensionerna efter pris- och löneindex för att garantera bibehållen 
köpkraft. 

– Införande av system som möjliggör en frivillig pensionsavgång i etapper då man 
fortsätter att arbeta deltid före och efter pensionsålder. 

7. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 21 februari 1997 om situationen för 
medhjälpande makor och makar till egna företagare2 vilken bland annat krävde anslutning 
till pensionsförsäkringen för medhjälpande makor och makar.

                                               
1 Resolution av den 21 januari 1994 om rätten för kvinnor som är frånskilda eller separerat från sin make att dela 
makens pensionsrättigheter i gemenskapens medlemsstater (EGT C 44, 14.2.1994, s. 218). 
2 EGT C 85, 17.3.1997, s. 186.
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