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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 îmbătrânirea demografică riscă de creeze probleme legate de cheltuielile publice 
în ceea ce privește protecția socială, având în vedere că pensiile constituie partea cea mai 
importantă din aceste cheltuieli;

B. întrucât pensia reprezintă principala sursă de venituri a persoanelor în vârstă din UE și că 
aceasta are ca obiectiv să asigure acestora un nivel de viață decent și să le permită să fie 
independenți din punct de vedere financiar; întrucât totuși aproximativ 22% din femeile în 
vârstă de peste 75 de ani trăiesc sub pragul de sărăcie din Uniune;

C. întrucât femeile își întrerup mai des decât bărbații cariera profesională pentru a asuma 
responsabilități familiale, iar 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, aceste femei fiind expuse într-o măsură mai mare riscului de sărăcie;

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

1. subliniază că este urgent să se realizeze reforma sistemelor de pensii pentru a respecta 
evoluția economică și demografică și pentru a îmbunătăți perspectivele de creștere 
economică în Europa;

2. reamintește că este necesar ca statele membre să adopte măsuri menite să elimine 
diferențele de remunerare dintre femei și bărbați;

3. recunoaște necesitatea de a adapta vârsta de pensionare 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;

4. subliniază importanța de a egaliza vârsta care dă dreptul la prestațiile de pensii pentru 
bărbați și femei, fapt care va contribui în mod considerabil la creșterea ratei de activitate a 
lucrătorilor în vârstă;

5. întâmpină favorabil inițiativa Comisiei care vizează încurajarea realizării de economii 
pentru pensii suplimentare în scopul măririi nivelului de venituri ale pensionarilor; 

6. consideră că perioadele în care femeile sau bărbații trebuie să se consacre îngrijirii 
copiilor sau a altor membri de familie dependenți ar trebui luate în considerare ca perioade 
asigurate efectiv în vederea stabilirii drepturilor la pensie și la calcularea acesteia;

7. salută invitația făcută în cartea albă de dezvoltare a creditelor de asistență acordate 
persoanelor dependente, și anume contabilizarea în calcului pensiei a perioadelor 
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consacrate îngrijirii persoanelor dependente, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, așa 
cum este deja cazul în anumite state membre.


