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Въпрос с искане за устен отговор O-000117/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám 

Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme 

Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David 

Casa, Georges Bach 
от името на групата PPE 

Относно: Превантивни мерки за справяне с разликата в пенсиите между половете в ЕС 

Разликата в пенсиите между половете, отразяваща натрупаните пречки, с които жените се 
сблъскват през целия си професионален живот и която е резултат от различната степен на 
участие на жените и мъжете на пазара на труда, е достигнала поразително равнище от 39%, 
въпреки напредъка в областта на равенството между половете и инвестициите в политики за 
социално приобщаване. 

Разликата в пенсиите между половете е резултат от по-слабото участие и неравностойното 
положение на жените на пазара на труда, което предимно се дължи на недостатъчното 
равновесие между професионалния и личния живот. Жените работят по-малко и по-малък брой 
часове поради ограничения достъп до подпомагащи услуги и тъй като те изразходват 
непропорционално повече време, вършейки незаплатената домакинска работа.  

С цел да се насърчи един дългосрочен и приобщаващ растеж, ние трябва да разгледаме 
намаляването на разликата в пенсиите между половете като икономическа цел, тясно свързана 
с целите на стратегията „Европа 2020“. Постигането на целта за 75% заетост на жените в целия 
ЕС (вече изпълнена при мъжете на равнище ЕС) е от решаващо значение за гарантиране на 
по-равностойни пенсии за в бъдеще и на дългосрочната устойчивост на пенсионните системи.  

1. Какви действия ще предприеме Комисията с цел преодоляване на разликата в пенсиите 
между половете и справяне с първопричините за нея? Какви мерки ще приложи Комисията 
за предотвратяване на разликата в пенсиите между половете за в бъдеще, особено в 
областта на засилване на присъствието на жените и равните възможности на пазара на 
труда и на политиките за равновесие между професионалния и личния живот, със 
специално внимание към особено трудни обстоятелства, например при жените, 
отглеждащи деца с увреждания? 

2. По какъв начин Комисията ще осъществява контрол върху разликата в пенсиите между 
половете в държавите членки? Ще установи ли Комисията показателя за разликата в 
пенсиите между половете като основен определящ фактор за ефективността на политиките 
за равенство между половете и ще го включи ли в Рамката за съвместна оценка и в 
социалните показатели на Европейския семестър? 
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