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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:

– având în vedere strategia Stockholm din 2001 a Consiliului European, referitoare la 
reformarea sistemelor de pensii din Europa, 

– având în vedere decizia Consiliul European de la Laeken din 2001 privind obiectivele 
comune pentru pensii, în care se subliniază necesitatea de a asigura caracterul adecvat, 
viabilitatea și adaptabilitatea acestora;

– având în vedere Cartea verde intitulată  „Către sisteme europene de pensii adecvate, 
viabile și sigure”

A. întrucât calculele actuariale din cadrul sistemului de pensii se bazează pe salariu și pe 
perioada de activitate și întrucât există un dezavantaj semnificativ în suma primită la 
pensie, datorită, pe de o parte, întreruperilor și a angajării cu fracțiune de normă, iar pe de 
alta, diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați;

B. întrucât femeile își întrerup mult mai des cariera pentru a avea grijă de copii, de membrii 
ai familiei bolnavi sau în vârstă și, datorită obligațiilor lor de familie, au tendința de a se 
angaja mult mai des decât bărbații cu fracțiune de normă sau pe locuri de muncă precare;

C. întrucât sărăcirea afectează mult mai frecvent persoanele la pensie decât lucrătorii și mult 
mai adesea femeile decât bărbații, și întrucât femeile în vârstă constituie grupul cel mai 
vulnerabil la sărăcie;

D. întrucât egalitatea dinte pensiile bărbaților și cele ale femeilor, inclusiv în ceea ce privește 
vârsta de pensionare, a fost fixat ca obiectiv și întrucât există diferențe între pensiile 
bărbaților și cele ale femeilor, ca o continuare și consecință a diferențelor de salarizare 
dintre aceștia, diferențe care se ridică încă la 17%;

E. întrucât vârsta legală de pensionare este a crescut în majoritatea sistemelor europene și 
întrucât femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații;

F. întrucât persoanele în vârstă întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă și sunt 
adesea primele concediate, iar când sunt disponibilizate nu mai au posibilitatea de a 
contribui la o pensie adecvată, 

1. este de opinie că sistemele de pensii ar trebui să aibă la bază criterii adecvate și 
sustenabile și să ia în considerație și perioadele când femeile nu muncesc sau au contracte 
cu fracțiune de normă;

2. consideră că perioadele petrecute de femei pentru îngrijirea copiilor sau a altor membri ai 
familiei dependenți ar trebuie recunoscute în calcularea sistemelor și considerate perioade 
de activitate la fel ca și celelalte tipuri de contracte;
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3. invită statele membre, în special noile state membre, să-și revizuiască sistemele de pensii 
ținând seama de speranța de viață mai mare în rândul femeilor și diferențele majore de 
plată între femei și bărbați, reflectate în valoarea pensiilor acordate, care adesea împing 
femeile sub pragul sărăciei;

4. salută Cartea verde a Comisiei intitulată „Către sisteme europene de pensii adecvate, 
viabile și sigure”.


