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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 актюерските изчисления в рамките на пенсионните системи се 
основават на трудовото възнаграждение и трудовия стаж, и като има предвид, че се 
наблюдават значителни неблагоприятни различия по отношение на размера на 
получаваната пенсия, дължащи се на работата на непълно работно време и на 
прекъсвания на трудовата дейност, както и на разликата в заплащането на жените и 
мъжете;

Б. като има предвид, че хода на своята кариера жените по-често прекъсват трудовата 
си дейност, за да се грижат за деца, болни или възрастни членове на своите 
семейства, и с оглед на семейните си задължения по-често от мъжете се насочват 
към работа на непълно работно време или несигурни работни места,

В. като има предвид, че изпадането в бедност застрашава по-често пенсионираните 
лица, отколкото икономически активните лица, и по-често жените, отколкото 
мъжете, и като има предвид, че възрастните жени са най-уязвимата група, която е 
изложена на риск от бедност,

Г. 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 все още възлиза на около 17%,

Д. като има предвид, че предвидената от закона пенсионна възраст се увеличава в по-
голямата част от европейските системи, и като има предвид, че жените имат по-
висока продължителност на живота от мъжете,

Е. 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;
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1. застъпва становището, че пенсионните системи следва да се основават на 
подходящи и устойчиви критерии и да отчитат периодите, през които жените не 
извършват трудова дейност или са назначени на непълно работно време;

2. счита, че периодът, през който жените се грижат за деца или други зависими 
членове на семейството, следва се отчита в системите за изчисление и да се добави 
към трудовия стаж, както и всички други видове договори;

3. призовава държавите-членки и по-специално новите държави-членки да 
преразгледат своите пенсионни системи, като вземат предвид по-високата 
продължителност на живота на жените 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;

4. посреща със задоволство Зелената книга на Комисията за адекватни, устойчиви и 
сигурни европейски пенсионни системи.


