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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:

A. като счита, че демографското застаряване рискува да подложи на натиск 
публичните разходи за социална закрила като се има предвид, че пенсиите 
представляват най-важната част от тези разходи;

Б. като счита, че пенсиите са основния източник на доход за по-възрастните европейци 
и че те имат за цел да им осигурят достоен стандарт на живот и да им позволят да 
бъдат финансово независими; че все пак около 22% от жените над 75 години се 
намират под прага на бедност в Съюза;

В. като счита, че жените прекъсват професионалната си кариера по-често от мъжете, за 
да полагат грижи за близки и че тези периоди на прекъсване не са или са частично 
взети предвид при изчисляването на пенсиите и че следователно тяхната пенсия 
често е по-ниска и те са изложени на по-голям риск от бедност;

Г. като счита, че неравенствата между половете в областта на заетостта, заплащането, 
вноските, прекъсванията на професионалната кариера и работата на непълен 
работен ден, свързана с полагане на грижи за близки имат сериозни последствия 
върху размера на пенсиите, на които имат право жените;

1. подчертава, че трябва незабавно да се проведе реформа в пенсионните системи, за 
да се следват променящите се икономически и демографски условия и за да се 
подобрят перспективите за растеж на Европа;

2. припомня необходимостта за държавите членки да вземат мерки с цел премахване 
на разликата в заплащането между жените и мъжете;

3. потвърждава необходимостта от обвързване на пенсионната възраст с 
увеличаването на очакваната продължителност на живот като едновременно с това 
се осигурява по-добър достъп до обучение през целия живот, съвместяването на 
професионалния, семейния и личния живот и като се оказва подкрепа за активен 
живот на възрастните хора;

4. подчертава значението на изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените, 
което ще допринесе значително за повишаване на участието на работната сила на 
възрастните работници;

5. приветства инициативата на Комисията, която цели да подкрепи разработването на 
схеми за допълнителни пенсионни спестявания за увеличаване на пенсионните 
приходи;

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

7. приветства поканата, направена в бялата книга, за въвеждане на кредити за полагане 
на грижи за зависими лица, т.е. признаване, при изчисляването на пенсията, на 
периодите, когато са полагани грижи за зависими лица както за жените, така и за 
мъжете, както това вече се предвижда в някои държави членки.


