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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât trebuie evaluate efectele îmbătrânirii populației asupra sustenabilității finanțelor 
publice; întrucât generațiile viitoare ar trebui să poată beneficia de sisteme de pensii 
adecvate;

B. întrucât fondurile de pensii reprezintă un sistem de investiții important pentru creșterea 
economică a UE, precum și un sistem de contribuții substanțiale pentru realizarea 
obiectivului strategic din Strategia Europa 2020 de ocupare a forței de muncă în proporție 
de 75%, pentru bărbații și femeile cu vârste între 20-64 de ani, dar și pentru societăți 
incluzive din punct de vedere social;

C. întrucât, în dezbaterea europeană actuală, sistemele de pensii sunt prea frecvent 
considerate mai degrabă o povară asupra finanțelor publice, și nu un instrument esențial 
pentru combaterea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă, care să permită o redistribuire 
pe întreaga durata de viață a persoanelor, dar și la nivelul societății;

D. întrucât pensia reprezintă principala sursă de venit a persoanelor în vârstă din UE, ea 
trebuind să le asigure acestora un nivel de viață decent și independența financiară; întrucât, 
totuși, aproximativ 22% din femeile cu vârste peste 75 de ani trăiesc sub pragul de sărăcie 
din Uniunea Europeană, fiind supuse riscului de excluziune socială și întrucât femeile 
reprezentă majoritatea populației de peste 75 ani;

E. întrucât femeile își întrerup mai des decât bărbații cariera profesională, pentru a avea grijă
de copii, de persoanele în vârstă, dependente sau bolnave din familie, ceea ce le poate 
determina să opteze pentru locuri de muncă cu fracțiune de normă sau mai prost plătite, 
mai des decât bărbații, și întrucât aceste întreruperi nu sunt luate în considerare sau sunt 
luate în considerare doar parțial în calculul pensiei și, în consecință, pensia lor este adesea 
mai mică decât cea a bărbaților, aceste femei fiind expuse într-o măsură mai mare riscului 
de sărăcie;

F. întrucât femeile sunt reprezentate disproporționat pe piața locurilor de muncă cu fracțiune 
de normă sau flexibile;

G. întrucât femeile reprezintă o proporție mare de lucrători în ocuparea nedeclarată a forței de 
muncă, mai ales în munca domestică și în îngrijirea persoanelor dependente;

H. întrucât femeile sunt supra-reprezentate în locurile de muncă mai puțin atractive din punct 
de vedere al calificărilor, salariilor și prestigiului și, prin urmare, ele se confruntă cu o mai 
mare nesiguranță a locurilor de muncă și sunt remunerate mai slab decât bărbații;

I. întrucât femeile se confruntă cu dificultăți mai mari în concilierea vieții profesionale cu 
viața de familie, deoarece responsabilitățile familiale nu sunt întotdeauna împărțite în mod 
corect, iar îngrijirea copiilor și a altor membri ai familiei aflați în întreținere cade, în 
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principal, în sarcina femeilor;

J. întrucât disparitățile dintre bărbați și femei în ceea ce privește locul de muncă, salariul, 
cotizațiile, întreruperile de carieră, munca nedeclarată, nesiguranța locului de muncă și 
activitatea cu normă redusă, legată de responsabilitățile familiale, afectează în mod 
semnificativ pensia pe care o pot obține femeile;

K. întrucât influență negativă a crizei economice și financiare din Europa asupra salariilor și 
a ocupării forței de muncă va amplifica riscul viitor de sărăcie la vârsta a treia;

L. întrucât studiul „Femeile care trăiesc singure - actualizare”, cerut de Comisia pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen din Parlament, prezintă riscurile implicite ale unora 
dintre sistemele de pensii existente asupra agravării dezechilibrelor de gen, în special 
pentru femeile care trăiesc singure.

M. întrucât Documentul de lucru nr. 116 al OCDE în domeniile social, ocuparea forței de 
muncă și migrație, intitulat „Gătit, îngrijit și voluntariat: munca neplătită în lume” (Veerle 
Miranda) subliniază importanța muncii neremunerate, care nu este încă recunoscută în 
sistemele naționale de pensii;

N. întrucât în UE, rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 55 și 64 de ani este de doar 
47,4%, iar pentru femei de numai 40,2%; întrucât, în unele țări din UE, doar 2% din 
totalul locurilor de muncă vacante sunt ocupate de persoane de peste 55 de ani; întrucât 
aceste rate scăzute de ocupare conduc la un decalaj de pensii între bărbați și femei în 
interiorul aceleiași generații, precum și la un decalaj între generații, care produce diferențe 
substanțiale între generații sub aspectul resurselor financiare;

O. întrucât proiecțiile care se fac în legătură cu impactul reformelor pensiilor au, de obicei, la 
bază profilul unui bărbat, angajat cu normă întreagă, cu o carieră continuă și cu un câștig 
mediu; întrucât tabelele de echivalențe actuariale care au la bază criteriul genului au un 
impact negativ asupra calculului pensiilor pentru femei și oferă o rată de înlocuire mai 
scăzută pentru femei;

P. întrucât femeile sunt angajate adesea în locuri de muncă mai slab remunerate și 
beneficiază mai puțin de flexibilitate pe piața muncii, mai ales cele peste 50 ani, ceea ce 
face mai dificilă economisirea pentru sistemele de pensii,

1. subliniază că într-o serie de state membre trebuie reformate sistemele de pensii, pentru a 
face față evoluțiilor demografice și schimbărilor de pe piața muncii; subliniază că aceste 
reforme trebuie să fie echitabile din punct de vedere social și să consolideze mecanismele 
în favoarea solidarității și a egalității de gen; subliniază că reformele trebuie să implice 
partenerii sociali și părțile interesate și să fie comunicate cetățenilor în mod adecvat;

2. subliniază că statele membre ar trebui să sprijine studierea impactului diferitelor formule 
de indexare asupra riscului de sărăcie la bătrânețe, luând în considerare dimensiunea de 
gen; solicită statelor membre să țină seama mai ales de evoluția nevoilor oamenilor atunci 
când îmbătrânesc, de exemplu îngrijirea pe termen lung, pentru a se asigura că persoanele 
în vârstă, în special femeile, vor putea avea pensii adecvate și o viață demnă;
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3. subliniază faptul că politicile de pensii este un element esențial al politicilor sociale și că
pensiile sunt un mecanism de solidaritate financiară directă între generații, precum și o 
investiție în viitor;

4. subliniază faptul că statele membre sunt responsabile de conceperea sistemelor de pensii 
și subliniază beneficiile unei abordări globale și coordonate la nivelul UE;

5. invită Comisia și statele membre să se asigure că principiul egalității de tratament între 
femei și bărbați este aplicat în mod constant în sistemele de asigurări de pensii și, mai ales, 
că schemele de pensii ocupaționale nu sunt discriminatorii împotriva femeilor, repetând 
modelele existente care dezavantajează femeile în ceea ce privește beneficiile și 
contribuțiile;

6. invită Comisia și statele membre ale UE să realizeze evaluări de impact cuprinzătoare 
pentru toate reformele care vizează sistemele de securitate socială, mai ales sistemele de 
pensii, ce ar putea avea un impact negativ asupra angajării femeilor și a drepturilor lor la 
pensie, cum ar fi reducerea structurilor de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, 
politicile privind pensiile etc.;

7. reamintește că este necesar ca statele membre să adopte măsuri menite să elimine 
diferențele de remunerare și de venit între femeile și bărbații care prestează aceeași muncă, 
precum și discrepanțele în ocuparea unor poziții de responsabilitate, alături de inegalitățile 
de gen pe piața muncii, care, de asemenea, afectează pensiile, aceste inegalități producând 
diferențe substanțiale între pensiile plătite femeilor și cele mult mai mari plătite bărbaților;
îndeamnă Comisia să prezinte o revizuire a legislației existente; constată că, în pofida 
nenumăratelor campanii, obiective și măsuri adoptate în ultimii ani, diferența de 
remunerare între femei și bărbați rămâne persistent de mare;

8. subliniază că trebuie adoptate urgent măsuri menite să combată decalajul de remunerare 
între femei și bărbați în sectorul privat, care este grav în majoritatea statelor membre;

9. invită statele membre să promoveze o abordare flexibilă în stabilirea vârstei de pensionare, 
luând în considerare dimensiunea de gen și garantând o pensie minimă;

10. subliniază faptul că, atunci când sistemele de pensii ale statelor membre nu iau în 
considerare particularitățile femeilor care trăiesc singure sau, în general, aspectele de gen, 
femeile, în general, sunt discriminate indirect și expuse unor riscuri mai mari de sărăcie;

11. subliniază că un program de lucru flexibil și locurile de muncă cu fracțiune de normă
înlesnesc echilibrarea vieții profesionale cu viața personală, mai ales pentru femei, dar 
acestea implică, de asemenea, salarii mai mici și deci, în viitor, și pensii mai mici; remarcă
faptul că marea majoritate a salariilor mici și aproape toate salariile foarte mici sunt 
acordate pentru activitatea cu fracțiune de normă, iar aproximativ 80 % dintre lucrătorii 
săraci sunt femei;

12. subliniază că trebuie redus decalajul de remunerare între bărbații și femeile care au același 
competențe și aceleași locuri de muncă, deoarece, din acest, motiv salariul femeilor 
rămâne mai mic și crește numărul de femei care trăiesc în sărăcie atunci când se vor 
pensiona sau vor fi văduve;
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13. recunoaște că trebuie adaptată vârsta de pensionare pentru femei și bărbați, pentru a ține 
seama de creșterea speranței de viață, îmbunătățind, în același timp, accesul la formarea 
continuă, concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată și promovând 
îmbătrânirea activă;

14. invită Comisia și statele membre să adopte o perspectivă care ține cont de întreg ciclu de 
viață în cazul pensiilor, ținând seama de întreaga durată a vieții profesionale a unei 
persoane, inclusiv de întreruperile și de schimbările de carieră, pentru a face vizibile 
beneficiile sociale și economice ale activităților de îngrijire neremunerate sau ale 
modelelor de muncă moderne;

15. subliniază că trebuie egalizată vârsta de pensionare pentru bărbați și femei și trebuie 
îmbunătățite șansele de inserție profesională pentru a le permite femeilor și bărbaților în 
vârstă să rămână pe piața muncii, ceea ce va contribui în mod considerabil la creșterea 
ratei de activitate a lucrătorilor în vârstă;

16. subliniază că perioadele medii mai lungi de șomaj parțial în cazul femeilor, salariile mai 
mici, numărul mediu mai mic de ore lucrate au consecințe profunde asupra veniturilor 
femeilor, asupra indemnizațiilor de asigurări sociale și, nu în ultimul rând, pe termen mai 
lung, asupra pensiile lor;

17. subliniază că speranța de viață mai mare a femeilor nu ar trebui să fie un element 
discriminatoriu în calcularea pensiilor;

18. salută inițiativa Comisiei care vizează încurajarea realizării de economii suplimentare 
pentru pensiile private în scopul creșterii nivelului de venituri ale pensionarilor;

19. subliniază că primul pilon ar trebui să continue să fie principalul furnizor de pensii pentru 
limită de vârstă și că este de datoria Comisiei să ia măsuri pentru a face mai accesibili și 
mai transparenți pentru femei al doilea și al treilea pilon, ele având în prezent mai puține 
mai puține posibilități de a face economii pentru a contribui la fondurile suplimentare de 
pensii, comparativ cu bărbații;

20. îndeamnă statele membre să respecte și să aplice legislația privind drepturile referitoare la 
maternitate, astfel încât femeile să nu fie dezavantajate la pensie, pentru că au devenit 
mame în timpul perioadei active;

21. subliniază că statele membre trebuie încurajate să informeze constant cetățenii, astfel încât 
aceștia să poată lua decizii în deplină cunoștință de cauză, cu privire la planificarea 
pensiei;

22. încurajează statele membre să considere perioadele în care femeile sau bărbații trebuie să
se consacre îngrijirii copiilor sau a altor membri de familie dependenți, precum și 
sarcinilor domestice, drept perioade asigurate în vederea stabilirii drepturilor la pensie și a 
calculării acesteia;

23. consideră că este necesară individualizarea drepturilor de pensie din perspectiva egalității 
de gen și că ar trebui asigurată securitatea multor femei în vârstă, care acum depind de 
pensiile după soțul decedat, precum și a altor drepturi derivate;
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24. subliniază faptul că politicile sociale și serviciile sociale care acordă îngrijire copiilor, 
persoanelor în vârstă și altor persoane dependente sunt esențiale pentru a garanta femeilor 
și bărbaților aceleași oportunități de a avea o activitate remunerată, compatibilă cu familia 
lor și cu viața personală, care să le permită să câștige drepturi de pensie suficiente pentru a 
le asigura o pensie decentă la bătrânețe;

25. subliniază că statele membre trebuie încurajate să recunoască în sistemele lor de asistență
socială, timpul petrecut, de obicei de femei, pentru îngrijirea și susținerea persoanelor 
dependente;

26. invită statele membre și Comisia să propună noi soluții pentru a garanta că munca prestată
informal și legal, este mai bine remunerată și este luată în calcul la stabilirea drepturilor de 
pensie;

27. salută invitația făcută în Cartea albă vizând dezvoltarea creditelor de asistență acordate 
pentru îngrijirea persoanelor dependente, și anume contabilizarea perioadelor consacrate 
îngrijirii persoanelor dependente în calculul pensiei, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, 
așa cum este deja cazul în anumite state membre;

28. solicită ca implicarea femeilor în funcționarea asociațiilor pentru copii, persoane cu 
dizabilități sau pentru persoanele dependente să fie luată în considerare în recunoașterea 
experienței lor anterioare, permițându-le să evite întreruperile de carieră, ce le-ar reduce 
cuantumul viitoarei pensii;

29. solicită ca statele membre să reexamineze, dacă este cazul, sistemele de protecție socială, 
pentru a evita un dezechilibru semnificativ la nivelul pensiilor între femei și bărbați, 
precum și să ia în considerare introducerea unor factori de corecție care țin seama de 
diferențele între contribuții, cauzate de angajarea pe termen scurt;

30. reafirmă încă o dată importanța combaterii stereotipurilor de gen, care în mod tradițional 
acordă un rol secundar muncii femeilor, ceea ce conduce la salarii mai mici pentru munca 
prestată de femei;

31. solicită statelor membre să susțină structuri și sisteme de îngrijire a copiilor și a 
persoanelor dependente, accesibile și de bună calitate.
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