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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид стратегията на Европейския съвет, формулирана в Стокхолм през 
2001 г., за реформиране на пенсионните системи в Европа,

– като взе предвид решението, взето в рамките на Европейския съвет от Лаакен през 
2001 г., за определянето на общи цели за пенсиите, като беше поставен акцент 
върху необходимостта те да бъдат по-адекватни, устойчиви и приспособими,

– като взе предвид Зелената книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски 
пенсионни системи,

А. като има предвид, че изчисленията на пенсиите се основават на осигурителния 
доход и на трудовия стаж, и като има предвид, че жените страдат от значителни 
неблагоприятни различия по отношение на размера на получаваната пенсия, 
дължащи се на прекъсвания на трудовата дейност и на работата на непълно работно 
време, която в много случаи работничките и служителките са принудени да 
приемат, както и на разликата в заплащането на жените и мъжете, като по този 
начин се възпрепятстват правата и спестяванията, необходими с оглед на 
обезпечеността в напреднала възраст; като има предвид, че това оказва въздействие 
върху доходите в рамките на целия трудов живот, върху правата на социална 
закрила и пенсионните права, като води до по-висок процент на лицата, изложени 
на риск от бедност, особено след пенсиониране,

Б. като има предвид, че държавите-членки отговарят за пенсиите и че тяхната 
компетентност в тази област следва да се зачита,

В. като има предвид, че лицата, които посвещават своето време и умения на 
отглеждането на деца или на полагането на грижи за възрастни хора, следва да 
получават обществено признание, като това може да се осъществи чрез 
предоставянето на тези лица на индивидуални права, по-специално по отношение на 
пенсиите,

Г. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е ценност, цел и основно 
право в Съюза и че е дълг на институциите на ЕС да включат равенството между 
половете във всички свои действия,

Д. като има предвид, че жените се сблъскват с пряка и непряка дискриминация по 
отношение на различни аспекти, свързани с пенсиите, в Европейския съюз,

Е. като има предвид, че прогнозите за въздействието на пенсионните реформи 
обикновено се основават на примерни данни за мъж с пълен трудов стаж, работил 
на пълно работно време и получавал средни трудови доходи, и че актюерските 
таблици, основани на пола, имат отрицателно въздействие върху изчисленията на 
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пенсиите за жените и предвиждат по-нисък размер на пенсиите спрямо доходите 
преди пенсиониране за жените,

Ж. като има предвид, че в хода на своята кариера жените по-често прекъсват 
професионалната си дейност, за да се грижат за деца, зависими лица или болни или 
възрастни членове на своите семейства, и че те по-често от мъжете прекъсват 
трудовата си дейност или работят на непълно работно време, за да се посветят на 
семейните си задължения,

З. като има предвид, че пенсионираните лица са изложени на риск от изпадане в 
бедност и че възрастните жени са една от най-уязвимите групи, които са изложени 
на риск от бедност, както и че през 2007 г. процентът на изложените на риск от 
бедност беше по-висок при жените (17%), отколкото при мъжете (15%), и че тази 
разлика беше особено висока при възрастните хора (22% при жените, в сравнение с 
17% при мъжете) и самотните родители (34%),

И. като има предвид, че лицата, полагащи грижи за други лица в дома си, продължават 
да бъдат обект на дискриминация по отношение на неотчитането на времето, през 
което те са полагали труд, при определянето на техните пенсионни и други права,

Й. като има предвид, че възрастните жени са в особено несигурно положение, ако 
тяхното право на пенсия се основава на тяхното семейно положение (пенсия на 
съпруг или наследствена пенсия) и ако те не разполагат с достатъчни собствени 
пенсионни права поради прекъсвания на трудовата си дейност,

К. като има предвид, че равенството по отношение на пенсиите на мъжете и жените, 
включително по отношение на пенсионната възраст, е определено за цел, и като има 
предвид, че се наблюдава разлика в размера на пенсиите на жените и мъжете като 
продължение и следствие от все още съществуващата разлика в заплащането на 
жените и мъжете, която понастоящем възлиза на 18% като средна стойност в ЕС и 
достига 30,3% в някои държави-членки, което води до неравенство в рамките на 
пазара на труда и до риск от бедност в напреднала възраст,

Л. като има предвид, че по-голямата част от европейските системи са увеличили 
предвидената от закона пенсионна възраст или възнамеряват да направят това, въз 
основа, наред с другото, на продължителността на живота,

М. като има предвид, че възрастните хора срещат трудности при търсенето на място на 
пазара на труда и често са сред първите, които са уволнявани, като по този начин те 
губят възможността да плащат пенсионни вноски за обезпечаване на подходящ 
размер на пенсията;

Н. като има предвид, че по-голямата част от държавите-членки препоръчват да се 
разчита във все по-голяма степен на частно финансирани пенсионни схеми, за да се 
осигури подходящ размер на пенсията спрямо доходите преди пенсиониране, което 
означава, че трябва да се преодолеят цяла поредица от неблагоприятни фактори, 
които засягат жените по отношение на достъпа до тези схеми — по-малко 
възможности за професионално развитие, периоди на прекъсване на трудовата 
дейност за полагане на неплатени грижи за други лица или наличие на сегрегация 
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на пазара на труда, вследствие на които жените имат по-ограничен достъп до 
висококачествени професионални пенсионни схеми,

О. като има предвид, че в много случаи жените заемат по-ниско платени длъжности, 
което ограничава техните възможности да заделят средства за вноски в пенсионни 
схеми,

1. застъпва становището, че пенсионните системи следва да се основават на 
подходящи, устойчиви и справедливи критерии; призовава държавите-членки да 
гарантират, че пенсионните системи отчитат положението на жените и мъжете, 
които прекъсват професионалната си дейност поради задълженията си за полагане 
на грижи, с оглед на осигуряването на равно третиране, и да отчитат периодите, 
през които жените са назначени на непълно работно време или са в отпуск по 
майчинство, както и да избягват създаването на нов вид порочен кръг на 
зависимост;

2. заема становището, че всяко едно предложение за адекватни, устойчиви и сигурни 
европейски пенсионни системи трябва да си поставя за цел да премахне 
неравенството между жените и мъжете в рамките на Европейския съюз и да забрани 
пряката дискриминация в рамките на частните и публичните пенсионни схеми, 
включително практиката размерът на плащанията и вноските да се основава на 
продължителността на живота, т.е. частните, публичните и професионалните 
пенсионни схеми, които се основават на фиксирани вноски, следва да прилагат 
еднакви актюерски критерии към двата пола;

3. счита, че периодите, през които жените или мъжете полагат грижи за деца или 
други зависими членове на семейството, следва да се отчитат на практика като 
осигурителен стаж при изчисляването на техните пенсионни права; 

4. призовава държавите-членки да разгледат структурните фактори, които допринасят 
за неравенството в рамките на пенсионните схеми, включително организацията на 
грижите и съвместяването на семейния и професионалния живот, неравенството в 
рамките на пазара на труда, разликата в заплащането на жените и мъжете и пряката 
дискриминация в рамките на втория и третия стълб на пенсионните системи 
(допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване);

5. призовава държавите-членки да включат при изчисляването на пенсиите времето и 
инвестициите, свързани с полагането на грижи за зависими лица, независимо от 
тяхната възраст или степен на зависимост;

6. призовава държавите-членки да гарантират наличието на индивидуални и 
подходящи пенсионни права за всички, включително за лицата — предимно жени 
— които по обосновани причини са прекъснали трудовата си дейност, с цел да се 
осигури достоен живот за всички в напреднала възраст;

7. призовава държавите-членки да гарантират равенството по отношение на пенсиите, 
например чрез отчитане в рамките на пенсионните схеми на периодите за 
отглеждане на дете или за полагане на грижи за семейството, като по-специално се 
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взема предвид, че тези задачи все още се изпълняват предимно от жени и че те се 
отразяват неблагоприятно върху размера на съответните лица;

8. изтъква, че собствените доходи на жените и платената трудова заетост продължават 
да бъдат ключов фактор за тяхната икономическа независимост и за по-голямото 
равенство между жените и мъжете в обществото като цяло; призовава държавите-
членки на ЕС да индивидуализират правата на социално осигуряване, включително 
пенсионните права;

9. призовава държавите-членки да разработят схема за минимален доход и да 
преразгледат своите пенсионни системи по отношение на ролята на половете в 
обществото, като вземат предвид по-високата продължителност на живота на 
жените, без в никакъв случай да я използват като оправдание за дискриминация на 
полова основа, и големите различия в заплащането на жените и мъжете, които са 
отразени в размера на отпуснатите пенсии и често са причина жените да бъдат 
изтласкани под прага на бедността, както и да премахнат разликата в размера на 
пенсиите между мъжете и жените;

10. поради факта, че разликите между пенсиите на жените и мъжете са следствие от 
разликата в заплащането на жените и мъжете, призовава Комисията да предприеме 
решителни стъпки за преодоляване на тази разлика;

11. призовава държавите-членки да намерят начини да предотвратят отрицателното 
въздействие върху заетостта на жените в рамките на трудовия пазар от мерките за 
подкрепа, оценяване или повишаване на стойността на работата в дома; затова 
призовава да бъде оценено въздействието върху обществото и заетостта на жените 
на мерките за признаване на работата в дома, включително чрез остойностено 
изчисление по отношение на пенсиите;

12. подчертава необходимостта да се разработи европейска стратегия за заетостта, 
която насърчава повече жени да участват на пазара на труда и която се бори с 
неравенството, оказващо различно за половете въздействие върху равнището на 
пенсионните вноски и права;

13. призовава Комисията да инициира процедура, насочена към премахване на член 5, 
параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО, който дава възможност за дискриминация на 
жените по отношение на пенсионните продукти;

14. призовава Комисията да насърчи рамкова европейска директива за минималните 
пенсии, в която да се определи, че всяко лице от определена възраст нататък, 
независимо от трудовия стаж, има право на минимална пенсия;

15. призовава настоятелно Комисията и държавите-членки да задължат доставчиците на 
професионални и други допълнителни пенсии да използват полово неутрални 
таблици за смъртността при изчисляването на пенсиите, така че жените да не бъдат 
санкционирани за по-голямата си продължителност на живота с по-нисък размер на 
пенсиите спрямо доходите преди пенсиониране в сравнение с мъжете;

16. призовава Комисията и държавите-членки да извършат всеобхватни оценки на 
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въздействието върху всички реформи на социалното осигуряване, особено 
пенсионните системи, които могат да имат отрицателно въздействие върху 
трудовата заетост на жените и пенсионните права, например съкращения на 
разходите в детските заведения и заведенията за възрастни хора, пенсионните 
политики и др.;

17. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че професионалните и 
частните пенсионни системи не дискриминират жените и не утвърждават 
допълнително съществуващите модели, при които жените вече са в неблагоприятно 
положение по отношение на размера на пенсиите и пенсионните вноски; призовава 
Комисията да разследва евентуалното наличие на дискриминационни последици за 
жените в резултат на член 5 от Директива 2004/113/EО;

18. посреща със задоволство Зелената книга на Комисията за адекватни, устойчиви и 
сигурни пенсионни системи, при условие че продължава да се спазва принципът на 
субсидиарност и че държавите-членки запазят своите отговорности и компетенции 
във връзка със съответните си пенсионни политики и системи;

19. посреща със задоволство Зелената книга на Комисията за адекватни, устойчиви и 
сигурни пенсионни системи, при условие че политиките и евентуалните нови 
регламенти и директиви на ЕС гарантират запазване на солидарността между 
поколенията, солидарността в рамките на всяко поколение и солидарността между 
мъжете и жените;

20. посреща със задоволство Зелената книга на Комисията за адекватни, устойчиви и 
сигурни пенсионни системи и особено намерението на Комисията да подобри 
придобиването на пенсионни права за гражданите на ЕС, работещи (временно) в 
друга държава-членка.

21. призовава Комисията да вземе предвид, че вече съществуващите възможности за 
придобиване на (допълнителна) пенсия често са твърде сложни и високорискови;
поради това насърчава Комисията да даде възможност на държавите-членки да 
предложат по-голяма прозрачност и сигурност при избора и/или ангажирането с 
определена възможност, особено за жените, които биха извлекли полза от 
допълнителните пенсионни спестявания;

22. призовава Комисията да не дава ход на нови искания на ЕС за определяне на 
понятието „адекватна пенсия“, тъй като такова определение няма да отчете, че що 
се отнася до наличието и достъпността на други услуги и помощи за възрастните 
хора (жилищно настаняване, грижи и обществен транспорт), се наблюдават 
сериозни различия между държавите-членки.
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