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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000117/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

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 
namens de PPE-Fractie 

Betreft: Preventieve maatregelen ter verkleining van de genderkloof bij pensioenen in de EU 

De genderkloof bij pensioenen, die het gevolg is van de gecumuleerde nadelen die vrouwen tijdens 
hun werkzame leven ondervinden en van de verschillende participatiegraad op de arbeidsmarkt van 
vrouwen en mannen, heeft het dramatische niveau van 39% bereikt, ondanks de vooruitgang die is 
geboekt op het gebied van gendergelijkheid en de inspanningen die zijn verricht op het gebied van het 
beleid inzake sociale inclusie. 

De genderkloof bij pensioenen vloeit voort uit de lagere participatie en nadelige positie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt, die vooral het gevolg is van ontoereikende mogelijkheden voor het combineren 
van werk en privéleven. Vrouwen werken korter en minder uren per dag vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van kinderopvang en omdat ze onevenredig meer tijd besteden aan onbetaald 
huishoudelijk werk. 

Om langdurige en inclusieve groei te waarborgen moet de verkleining van de genderkloof bij 
pensioenen worden beschouwd als economische doelstelling die nauw verbonden is aan de Europa 
2020-doelstellingen. Het verwezenlijken van een arbeidsparticipatiegraad voor vrouwen van 75% in de 
hele EU (voor mannen reeds bereikt op EU-niveau) is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de 
pensioenen in de toekomst gelijkwaardiger zijn en om de duurzaamheid van de pensioenstelsels op 
lange termijn te waarborgen. 

1. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de genderkloof bij pensioenen te verkleinen 
en de onderliggende oorzaken ervan aan te pakken? Welke maatregelen gaat zij treffen om een 
genderkloof bij pensioenen in de toekomst te voorkomen, in het bijzonder door de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren en vrouwen meer gelijke kansen te bieden, en het 
beleid inzake het combineren van werk en privéleven te moderniseren, met speciale aandacht 
voor specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld voor vrouwen die gehandicapte kinderen 
opvoeden? 

2. Hoe gaat de Commissie de ontwikkeling van de genderkloof bij pensioenen in de lidstaten 
volgen? Gaat ze de indicator voor de genderkloof bij pensioenen gebruiken als de belangrijkste 
factor om de doeltreffendheid van het gendergelijkheidsbeleid te bepalen? Gaat ze deze indicator 
integreren in het gezamenlijk evaluatiekader en de sociale indicatoren van het Europees 
semester? 
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