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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 

жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид членове 22 и 25 от Всеобщата декларация за правата на човека, 

– като взе предвид Общия коментар № 16 на Комитета по икономически, социални и 

културни права (КИСКП) на ООН: „Равните права на мъжете и жените при 

ползването на всички икономически, социални и културни права“ (член 3 от 

Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), 

11 август 2005 г., E/C.12/2005/, и Общия коментар № 19 на Комитета по 

икономически, социални и културни права (КИСКП) на ООН: „Правото на 

социална сигурност“ (член 9 от МПИСКП), 4 февруари 2008 г., E/C.12/GC/19, 

– като взе предвид член 4, параграфи 2 и 3 и членове 12, 20 и 23 от Европейската 

социална харта, 

– като взе предвид заключенията на Европейския комитет за социални права от 

5 декември 2014 г. (XX-3/def/GRC/4/1/EN), 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 

(ДЕС), в които е залегнал основният принцип на равенството между жените и 

мъжете, 

– като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) и член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в които е 

залегнал принципът за равенство между мъжете и жените, 

– като взе предвид членове 151 и 153 от ДФЕС, 

– като взе предвид заключенията, приети през юни 2015 г. от Съвета по заетост, 

социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), със заглавие 

„Равни възможности за жените и мъжете по отношение на доходите: премахване на 

неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите“, 

– като взе предвид член 34 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), 

приет от Съвета на 7 март 2011 г., 

– като взе предвид Стратегическия ангажимент за постигане на равенство между 

половете за периода 2016 – 2019 г. и по-специално цел 3.2 от него, 

– като взе предвид своето проучване „The gender pension gap: differences between 

mothers and women without children“ („Неравенство между половете по отношение 

на пенсиите: разлики между майките и жените без деца“) от 2016 г. и проучването 

на Европейската комисия „The Gender Gap in Pensions in the EU“ („Разлики в 

размера на пенсиите на мъжете и жените в ЕС“) от 2013 г., 
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– като взе предвид член 3 и член 9 от МПИСКП, 

А. като има предвид, че разликата в пенсиите на мъжете и жените в ЕС се оценява на 

39% през 2014 г. и че тя варира значително между отделните държави членки – от 

3,7% в Естония до 48,8% в Кипър; като има предвид, че процентът на по-

възрастните жени, застрашени от бедност и социално изключване, през 2014 г. е 

20,2% в сравнение с 14,6% при мъжете, както и че до 2050 г. делът на хората над 75-

годишна възраст, застрашени от бедност, може да достигне 30% в по-голямата част 

от държавите членки; като има предвид, че през 2015 г. жените продължаваха да 

получават средно с 16 % по-малко възнаграждение на час в сравнение с мъжете за 

същия труд; като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете 

често води до това жените да получават по-ниски пенсии от мъжете, което 

увеличава вероятността жените да изпаднат в бедност след пенсионирането си; като 

има предвид, че домакинства, в които глава на семейството е самотен родител, са 

особено уязвими, тъй като те представляват 10% от всички домакинства с деца на 

издръжка, и че 50% от тези домакинства са застрашени от бедност и социално 

изключване – два пъти повече от процента за населението като цяло; 

Б. като има предвид, че съществуват големи разлики между държавите членки по 

отношение на процента от населението, получаващо пенсия – за 2012 г. те са между 

11% в Кипър и 25% в Белгия, и като има предвид, че в държави като Испания, 

Ирландия или Малта едва до 10% от жените получават пенсия; 

В. като има предвид, че съкращаването на средства и замразяването на пенсиите 

увеличават риска от бедност сред хората в напреднала възраст, особено сред 

жените; като има предвид, че процентът на по-възрастните жени, застрашени от 

бедност и социално изключване, през 2014 г. е 20,2% в сравнение с 14,6% при 

мъжете, както и че до 2050 г. делът на хората над 75-годишна възраст, застрашени 

от бедност, може да достигне 30% в по-голямата част от държавите членки; 

Г. като има предвид, че хората над 65 години разполагат с доход в размер около 94% 

от средния за цялото население, но все още около 22% от жените на възраст над 

65 г. живеят под прага на риска от бедност; 

Д. като има предвид, че понастоящем достъпът до достойна пенсия е обусловен от 

множество фактори като, наред с другото, доходите през целия живот, вида на 

договора за работа, временния характер на заетостта, сегрегацията на пазара на 

труда, включването на пазара на труда и достъпа до него, прекъсванията на 

трудовата дейност с цел полагане на грижи и продължителността на живота, и като 

има предвид, че тези фактори засягат по-сериозно жените, отколкото мъжете; 

Е. като има предвид, че свързването на пенсиите по-скоро с индивидуалните, 

отколкото с производните права може да спомогне да се гарантира икономическата 

независимост на всички хора, да се намалят възпиращите фактори за включване в 

официална трудова дейност и да се сведат до минимум свързаните с пола 

стереотипи; 

Ж. като има предвид, че със системата за трупане на осигурителен стаж за полагане на 

грижи за деца или членове на семейството при жените и мъжете може да се 

спомогне за избягване на неблагоприятното отражение върху пенсията на 
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периодите на прекъсване на трудовата дейност по повод на полагане на грижи, 

обучение или безработица, и като има предвид, че е желателно подобни схеми да се 

увеличат или засилят във всички държави членки; 

З. като има предвид, че системата за трупане на осигурителен стаж, прилагана за 

всички форми на заетост, може да помогне на всички работещи – от служителите до 

самостоятелно заетите лица; 

И. като има предвид, че универсалните, основаващите се на пребиваването или с 

фиксирана ставка минимални пенсии, индексирани към заплатите, изглежда, че са 

изключително благоприятни за равенството между половете, тъй като пълният 

размер на основната пенсия се изплаща независимо от предишното трудовоправно 

положение и семейните условия; 

Й. като има предвид, че много хора с временни договори за работа, главно жени (32% 

спрямо 8,2% при мъжете), може да са сключили такъв договор не по свой избор или 

по причини, свързани със съчетаването на трудовия и семейния живот и с 

полагането на грижи, и като има предвид, че в много случаи резултатът е по-малка 

пенсия; 

К.  като има предвид, че несигурността и сегрегацията на пазара на труда са пречки за 

постигането на целта за равенство и социална солидарност сред хората в напреднала 

възраст; 

Л. като има предвид, че високите равнища на безработица принудиха много семейства 

да разчитат на един-единствен семеен доход, като в много случаи пенсията на 

възрастните хора, главно бабите, е единствената издръжка за три поколения; 

М. като има предвид, че политиките, насочени към увеличаване на равнището на 

качествена заетост за групите с по-висока степен на безработица, като жените, 

младите хора, лицата с увреждания, лицата на възраст над 55 години, трайно 

безработните лица и имигрантите, ще спомогнат за поддържане на устойчивостта на 

пенсионната система и за намаляване на степента на зависимост от държавните 

системи; 

Н. като има предвид, че нарастващата лична отговорност по отношение на избора, 

свързан с вложения, водещ до различни рискове, също така означава, че отделните 

лица трябва да бъдат ясно информирани за наличните възможности и свързаните с 

тях рискове; като има предвид, че кризата доказа, че частните пенсионни фондове 

зависят от развитието на финансовите пазари, което в много случаи поставя в риск 

пенсиите на възрастните хора, понякога слабо информирани за последиците от 

сключването на договор с въпросните фондове; като има предвид, че както жените, 

така и мъжете, но по-специално жените, трябва да бъдат подпомагани да 

подобряват равнището си на финансова грамотност безплатно, за да могат да вземат 

информирани решения по един все по-сложен въпрос; 

О. като има предвид, че реформите в пенсионните системи, включени в Бялата книга за 

пенсиите на Европейската комисия от 2012 г., така и не бяха подложени на 

предварителни и последващи оценки на въздействието върху половете във връзка с 

пенсиите; и като има предвид, че това е доказателство за пропуските в политиките 
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на Съюза при ефективното прилагане на равенството на половете във всички сфери; 

П. като има предвид, че профсъюзите и колективното договаряне могат да изпълняват 

жизненоважна роля в осигуряването на защита на правата на възрастните хора;  

Р. като има предвид, че осигуряването на повече инвестиции в универсално 

обществено здравеопазване, обществена мрежа от социални услуги и 

инфраструктура за качествени грижи за зависими лица би спомогнало да се 

гарантира упражняването на правото на достойни старини; 

С. като има предвид, че в член 4, параграф 1 от Европейската социална харта относно 

правото на равно заплащане се посочва, че „за да се осигури ефективното 

упражняване на правото на справедливо възнаграждение, договарящите се страни се 

задължават да признаят правото на работниците на възнаграждение, достатъчно да 

осигури на тях и техните семейства прилично жизнено равнище“; и като има 

предвид, че в своите заключения от 5 декември 2014 г. (XX-3/def/GRC/4/1/EN) 

Европейският комитет за социални права заявява, че „с цел да се гарантира 

прилично жизнено равнище по смисъла на член 4, параграф 1 от Хартата от 1961 г., 

възнаграждението следва да е над определения минимален праг, възлизащ на 60% 

от средната нетна заплата“; 

Т. като има предвид, че целта на ЕС за постигане на подходяща социална закрила е 

залегнала в член 151 от ДФЕС, и като има предвид, че поради това ЕС следва да 

окаже подкрепа на държавите посредством препоръки за подобряване на защитата 

на възрастните хора, които поради възрастта или личното си положение имат право 

да получават пенсия; 

У. като има предвид, че с последните реформи на пенсионните системи в държавите 

членки беше увеличена възрастта за пенсиониране, бяха намалени нивата на 

индексиране за актуализирането на схемите, бяха повишени осигурителните 

аспекти, като продължителността и непрекъснатостта на периодите на плащане на 

вноски за правото на обезщетения, беше насърчена ролята на частните пенсионни 

системи, както и се способства да се увеличи разликата между половете по 

отношение на пенсиите; 

Ф. като има предвид, че разликите в равнищата на заетост и заплащане на жените и 

мъжете, както и произтичащите от тях разлики в пенсиите, прекалено високият дял 

на жените сред работещите при несигурни условия на труд1 и непълното работно 

време не по собствен избор, както и прекъсванията в професионалното развитие на 

жените поради грижи за деца или други зависими от тях лица допринасят за 

ситуация, при която жените са особено силно засегнати или са изложени на риск от 

бедност; 

Х. като има предвид, че Европейският съюз преди всичко разполага с правомощия да 

подкрепя държавите членки в областта на пенсионните схеми, по-специално по 

силата на член 153 от ДФЕС; 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно жените, работещи при несигурни 

условия на труд (ОВ C 70E, 8.3.2012 г., стр. 1). 
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1. подчертава, че равенството между половете трябва да бъде гарантирано във всички 

области; подчертава, че повишаването на равнището на заетост на жените е основно 

условие за премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените, която е 

резултат от натрупаните неблагоприятни условия, с които жените са се сблъсквали 

на пазара на труда през целия си живот; в това отношение също така признава, че от 

ключово значение за предотвратяване и смекчаване на разликата в пенсиите на 

мъжете и жените е достъпът на жените до пазара на труда и качествена заетост, 

осигуряването на подкрепа за напредък в кариерата, по-доброто равновесие между 

професионалния и личния живот както за мъжете, така и за жените и 

преодоляването на половата сегрегация в областта на образованието и заетостта; 

освен това отчита, че в днешно време повече и по-добре образовани млади жени 

навлизат на пазара на труда; 

2. припомня важната роля на социалните партньори по отношение на въпросите, 

свързани с минималната заплата, при спазване на принципа на субсидиарност; 

подчертава важната роля на профсъюзите и колективното договаряне, за да се 

гарантира, че възрастните хора имат достъп до публични пенсии в съответствие с 

принципите за солидарност между поколенията и равенство между мъжете и 

жените; посочва значението на това надлежно да се отчитат становищата на 

социалните партньори при вземането на политически решения за промяна на 

основни правни аспекти на условията, които трябва да бъдат спазени за 

получаването на право на пенсия; призовава ЕС и държавите членки, в 

сътрудничество със социалните партньори и организациите за равенство между 

половете, да определят и да прилагат политики за премахване на разликата в 

заплащането на жените и мъжете; препоръчва на държавите членки да обмислят 

извършването на редовно картографиране на разпределението на заплатите като 

допълнение към тези усилия; 

3. изразява съжаление, че разликата в пенсиите на мъжете и жените в ЕС възлиза на 

39%, което е повече от два пъти в сравнение с разликата в заплащането на жените и 

мъжете от 16%, и отразява последиците за цял живот и въздействието на 

неравенството на пазара на труда върху правата на жените, както и различията в 

професионалното развитие и отговорността за полагането на грижи; припомня, че в 

съответствие с член 157 от ДФЕС „всяка държава членка осигурява прилагането на 

принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна 

стойност“ и че прилагането и насърчаването на този принцип е от ключово значение 

за намаляването на разликите в заплащането и пенсиите на мъжете и жените и за 

премахване на риска от бедност; призовава държавите членки и Комисията да 

предприемат действия за борба с всички форми на множествена дискриминация на 

полова основа, за да се гарантира прилагането на принципа на недискриминация и 

равенство на пазара на труда и при достъпа до заетост, и по-конкретно да приемат 

мерки за социална закрила, за да се гарантира, че правата на жените на заплащане и 

социална сигурност, включително пенсии, са в съответствие с принципа за равно 

заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност; 

призовава държавите членки да въведат подходящи мерки за ограничаване на 

нарушенията на принципа на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд 

или за труд с равна стойност; счита, че равенството между половете чрез 

увеличаване на социалното и икономическото благосъстояние е от полза не само за 

жените, но и за обществото като цяло; 
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4. изразява съжаление, че в много държави членки има недостиг на налични, 

икономически достъпни и качествени грижи за деца и дългосрочни грижи и че 

много жени трябва да работят на намалено работно време, за да полагат грижи за 

деца, лица с увреждания и други зависими от тях лица; подчертава необходимостта 

да се гарантира, че жените и мъжете получават едни и същи доходи и полагат 

сходни грижи чрез премахване на неравенствата между половете по отношение на 

платения и неплатения труд, както и да се насърчи равноправното споделяне на 

отговорности, разходи и грижи; посочва в това отношение необходимостта да се 

гарантира универсален достъп до качествени (социални) услуги от общ интерес, 

както и да се представят конкретни предложения, които да допринесат за по-

доброто съчетаване на професионалния и личния живот; 

5. подчертава факта, че разликата в пенсиите на мъжете и жените е комплексно 

явление, което надхвърля структурите на пенсионните системи; подчертава, че 

неадекватното прилагане от страна на държавите членки на целите от Барселона по 

отношение на детските заведения сериозно намалява възможностите за жените да 

реализират изцяло своя потенциал за заетост и така води до неравнопоставеност в 

пенсионната сфера; призовава Комисията и държавите членки да изпълнят целите 

от Барселона в срок до 2020 г. и да направят това по ефективен начин, да подкрепят 

рамката от 2014 г. за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст и 

да оказват въздействие върху основните причини за разликата в пенсиите на мъжете 

и жените, като предоставят подкрепа, позволяваща на жените да бъдат активни на 

пазара на труда, да увеличават инвестициите в достъпни качествени грижи на 

приемливи цени за деца, възрастни хора и зависими лица, както и да включат 

периодите на полагане на грижи при изчисляването на правата на социална закрила; 

6. отбелязва, че политиките в областта на пенсиите се комбинират с адекватни 

политики по заетостта и политики за активен живот на възрастните хора с цел 

намаляване на разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете; подчертава 

в това отношение уязвимата позиция на жените, принадлежащи към расови, 

етнически, религиозни и езикови малцинства; подчертава значението на борбата 

срещу стереотипите, свързани с пола, по отношение на заетостта; отправя искане 

към държавите членки да приложат изцяло Директива 2006/54/ЕО с изискване 

предприятията да изготвят мерки за равенство между половете, за да се избегне 

дискриминацията в обучението и професионалното насърчаване на жените, 

включително действия за премахване на сегрегацията, развитието на системи за 

заплащане и мерки за подкрепа на професионалното развитие на жените; призовава 

държавите членки да приложат препоръките на Комисията относно прозрачността 

на работните заплати, недискриминиращите по признак пол длъжностни 

характеристики и категоризиране, както и обръщането на тежестта на доказване, 

когато става въпрос за по-сложни случаи на дискриминация, основана на пола, на 

работното място; 

7. изразява съжаление от факта, че моделите на заетост стават все по-непостоянни и 

несигурни в резултат на временната работа, по-широкото разпространение на 

принудителните краткосрочни договори, работата на минимално заплащане и 

безработицата; отбелязва, че жените по-често са в неблагоприятно финансово 

положение в сравнение с мъжете, тъй като при тях се среща по-често прекъсване на 

професионалната дейност, и че освен това за жените е много по-трудно да натрупат 
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достатъчно вноски както в частните, така и в обществените пенсионни системи в 

резултат от по-слабото участие на пазара на труда, разликата в заплащането на 

жените и мъжете, прекъсванията на трудовата дейност, преобладаващата заетост на 

непълно работно време, трудовата сегрегация и нетипичните договори, полагането 

на неплатени грижи, както и изключването им от пазара на труда за дълги периоди 

през техния живот; подчертава значението на борбата с непряката дискриминация в 

пенсионните схеми, не само в схемите за професионално пенсионно осигуряване, но 

също и в практиките при задължителните държавни пенсионни схеми; призовава да 

се постави акцент върху необходимостта от справяне с разликата в заплащането на 

жените и мъжете и трудовата сегрегация в нископлатените сектори; счита, че 

повишаването на работните заплати в нископлатените сектори, в които жените са 

мнозинство, следва да бъде препоръчан инструмент за постигане на тази цел; 

призовава държавите членки да приемат мерки за гарантиране, че работниците с 

нетипична форма на заетост биват обхващани от пенсионни схеми наравно с 

другите работници; 

8. припомня, че достойният пенсионен доход е от съществено значение в борбата с 

бедността сред възрастните хора; подчертава, че феминизирането на бедността е 

резултат от множество фактори, включващи разликата в заплащането на жените и 

мъжете, разликата в пенсиите, отговорностите за полагане на грижи за членове на 

семейството и свързаните с тях прекъсвания на професионалното развитие, както и 

незадоволителните системи на подпомагане и на данъчно облагане, засягащи 

домакинствата, в които глава на семейството са самотни майки; призовава 

държавите членки да гарантират, че работниците на непълно работно време, 

работниците, които са с нередовна заетост, тези, които помагат на брачните си 

партньори, и работниците, които са с пропуски в своя трудов стаж или които за 

известен период от време са били заети за по-малко на брой работни часове, имат 

право на достъп до адекватна пенсия, без да бъдат подлагани на каквато и да е било 

форма на дискриминация; 

9. отбелязва, че професионалните пенсионни схеми при достигане на пенсионна 

възраст все по-често се прилагат според застрахователни принципи, а това може да 

породи редица пропуски по отношение на социалната закрила1; подчертава, че 

Съдът на ЕС е изяснил, че схемите за професионално пенсионно осигуряване трябва 

да се считат за заплащане и следователно принципът на равно третиране се прилага 

и за тези схеми; 

10. посочва, че преходът към многостълбова пенсионна система създава допълнителни 

неравенства между половете по отношение на пенсиите2; настоява, че първият от 

трите пенсионни стълба трябва да остане в центъра на пенсионните системи на 

държавите членки и трябва да се насърчава и благоприятства с цел да се 

подпомогне премахването на неравенството в областта на пенсиите, особено това, 

което се основава на пола; настоява също така, че прилагането на частни пенсионни 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Европейски парламент, Тематичен отдел „В“ по граждански права и конституционни въпроси 

(Lodovici: 2016): ‘The gender pension gap: differences between mothers and women without children’ 

(„Неравенство между половете по отношение на пенсиите: разлики между майките и жените без деца“), 

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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схеми следва да остане доброволна възможност; отбелязва, че разликата в пенсиите 

на мъжете и жените е най-незначителна при първия стълб и че схемите по този 

стълб са се доказали като най-приобщаващия, най-справедливия при 

преразпределянето и дори най-разходоефективния начин за борба с бедността в 

напреднала възраст; призовава Комисията и държавите членки да укрепят 

държавните пенсионни системи за сметка на другите системи, които могат да 

увеличат свързаните с пола разлики по отношение на пенсиите; 

11. изтъква факта, че всички хора имат право на всеобщо достъпна държавна пенсия, и 

припомня член 25 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в който е 

посочено правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот, и 

член 34, в който се признава правото на достъп до обезщетенията за социална 

сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в случаи като 

майчинство, заболяване, трудова злополука, увреждане, зависимост от дългосрочни 

грижи, старост или загуба на работа; изтъква значението на държавните 

разходопокривни системи за социална сигурност като важен компонент за 

осигуряване на пенсия в достатъчен размер; 

12. подчертава, че демографската промяна не следва да се привежда като основание за 

премахване на социални права и услуги; 

13. подчертава важната роля на пенсиите за преживяло лице за защитата и 

предпазването на голям брой по-възрастни жени от по-високия риск от бедност и 

социално изключване, пред който са изправени, в сравнение с по-възрастните мъже; 

призовава държавите членки да реформират, когато е необходимо, своите системи 

за пенсии за преживели лица и вдовишки пенсии, с цел да не бъдат ощетявани 

неомъжените жени; призовава държавите членки, с подкрепата на Комисията, като 

вземат предвид високия процент на разводи и неженени двойки, да проучат 

въздействието на различните системи за предоставяне на пенсии за преживяло лице 

върху бедността и социалното изключване на по-възрастните жени и да обмислят 

възможността да предвидят правни инструменти за гарантиране на споделени 

пенсионни права в случай на развод; 

14. отново призовава държавите членки да обмислят въвеждането или, когато е 

целесъобразно, укрепването на трупането на осигурителен стаж от полагане на 

грижи посредством трудово законодателство и законодателство в областта на 

социалната сигурност както за жените, така и за мъжете като равностойни периоди 

при изчисляването на пенсиите на тези лица за целите на натрупването на 

пенсионни права с цел да се защитят лицата, които прекъсват работа, за да полагат 

неофициално грижи за зависимо лице или член на семейството, независимо от 

семейното положение и/или гражданското състояние; припомня призива към 

Комисията да представи предложение за директива относно отпуските на 

полагащите грижи лица, в която да се предлага адекватно възнаграждение и 

социална закрила за тях, и да представи добри практики в разработването на 

системи за трупане на осигурителен стаж във всички държави членки с цел да се 

осъвремени и разшири този инструмент в целия ЕС, като се подпомогне по този 

начин намаляването на разликата в пенсиите на мъжете и жените; 

15. призовава държавите членки, когато не са изпълнени условията за отпускане на 
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задължителна пенсия за осигурителен стаж и възраст, да предоставят адекватна 

публична минимална пенсия, която да е независима от предишния трудов живот на 

получателя, и да гарантират, че официалните отпуски, взети от лица за полагане на 

грижи за членове на семейството, се включват при изчисляването на пенсионните 

права на тези лица; подчертава, че е важно да се премине по-скоро към 

индивидуални, отколкото към прехвърлени пенсионни права и социални 

придобивки, за да се избегнат ситуации на зависимост в семейството; настоятелно 

призовава държавите членки да заменят моделите на домакинството като единица и 

съответните права на социална сигурност, за да се гарантират индивидуалните 

права и да се противостои на положението на зависимост от партньор или от 

държавата; посочва обаче, че е необходимо да има подходящо съотношение между 

държавната минимална пенсия и средната пенсия, свързана с трудовия стаж; 

16. призовава Комисията да извърши анализ по същество на най-добрите практики за 

подпомагане на държавите членки при изчисляването на подобни минимални 

пенсии; 

17. изразява сериозна загриженост, че замразяването и намаляването на пенсиите в 

някои държави членки се отразяват най-неблагоприятно на хората с по-кратък стаж 

и на лицата, прекъсвали трудовата си дейност, както и на тези с по-ниско ниво на 

заплащане; изразява съжаление, че това се отразява неблагоприятно в повечето 

случаи върху жените; подчертава, че тези мерки доведоха до непряка 

дискриминация при упражняването на правото на социална сигурност; призовава 

Комисията и държавите членки да гарантират, че както на мъжете, така и на жените 

се дава възможността да постигнат пълни осигурителни периоди и също така да 

гарантират право на пълна пенсия на всички с оглед на премахването на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените чрез борба с основаната на пола дискриминация по 

отношение на заетостта, адаптиране на образованието и планирането на 

професионалното развитие, подобряване на равновесието между професионалния и 

личния живот и увеличаване на инвестициите в грижите за деца и възрастни хора; 

счита, че са от значение и създаването на строги разпоредби относно здравето и 

безопасността на работното място, които да отчитат свързаните с пола 

професионални и психо-социални рискове, инвестирането в публични служби по 

заетостта, които да могат да насочват жените от всички възрасти при търсенето на 

работа, и въвеждането на гъвкави правила за прехода от работа към пенсиониране; 

18. счита, че е целесъобразно извършването на промени в икономическата политика, 

политиката за заетост и социалната политика чрез засилване на инвестициите и 

подобряване на заплатите с цел създаване на икономически растеж в социално 

полезните и екологичните дейности, както и в дейностите, създаващи заетост, с 

оглед на преодоляването на икономическата криза и кризата в областта на 

заетостта; 

19. отбелязва, че високите равнища на безработица, в съчетание с въздействието на 

финансово-икономическата криза, принудиха много семейства да разчитат на един-

единствен доход – в много случаи на пенсиите на възрастните хора; изразява 

убеждение, че едно хуманно общество трябва задължително да се основава на 

принципа на солидарността между поколенията; определя справедливостта между 

поколенията като равното разпределяне на предимствата и тежестите между 
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поколенията; счита, че ефективното сътрудничество между поколенията почива на 

солидарността и трябва да се основава на взаимното уважение, отговорността и 

готовността за взаимни грижи, без да се засяга последната и основна отговорност, 

която трябва да се поеме от държавите членки; 

20. подчертава, че принципът на субсидиарност трябва да се прилага строго също и по 

отношение на въпросите, свързани с пенсиите; 

21. призовава държавите членки да увеличат инвестициите в услугите за деца; 

призовава държавите членки да гарантират създаването на адекватни публични 

услуги на достъпни цени и с достатъчно високо качество; предупреждава за 

рисковете за равенството между половете, произтичащи от преминаването от 

пенсии по схемите на социално осигуряване към лично финансирани пенсии, тъй 

като личните пенсии се основават на индивидуални вноски и не компенсират 

времето, прекарано в полагане на грижи за деца и други зависими роднини, или 

периодите на безработица, отпуск по болест или увреждане; изтъква факта, че 

реформите на пенсионните системи, които обвързват социалните придобивки с 

растежа и с положението на трудовите и финансовите пазари, се съсредоточават 

само върху макроикономическите аспекти и пренебрегват социалните цели на 

пенсиите; 

22. подчертава, че устойчивостта на пенсионните системи може да се заздрави чрез 

гарантиране на равен достъп за жените до всички пенсионни стълбове; в това 

отношение насърчава държавите членки да разработват информационни кампании 

за повишаване на осведомеността с цел насърчаване и улесняване на достъпа на 

жените до получаване на пенсии по втория и третия стълб, по-специално в сектори с 

преобладаваща женска заетост, където внедряването им може да бъде слабо; 

23. настоява, че може да се постигне устойчивост на пенсионните системи, ако се даде 

приоритет на укрепването на системите за социална закрила и на безкомпромисната 

борба срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане от страна на 

предприятията; 

24. подчертава, че с оглед на устойчивостта на пенсионните системи трябва да се 

отчитат предизвикателствата, свързани с демографските промени, застаряването на 

населението, раждаемостта, съотношението между икономически активните лица и 

лицата в пенсионна възраст, чиято ситуация е тясно обвързана с годините трудов 

стаж и платените осигуровки; 

25. настоява, че разликите в средната продължителност на живота на мъжете и жените 

също могат да доведат, пряко или непряко, до неравностойно положение при 

обезщетенията, особено що се отнася до пенсиите; отбелязва общата тенденция да 

се изисква от държавите членки постепенно да повишават пенсионната възраст, 

което не позволява приемственост между поколенията или равновесие между 

професионалния и личния живот, особено предвид факта, че нископлатеният труд 

по-често се извършва от жени; призовава Комисията и държавите членки да въведат 

независещи от пола пожизнени ставки в пенсионните схеми и трупане на 

осигурителен стаж от полагане на грижи, както и за прехвърлените обезщетения, 

така че жените да могат да получават равни пенсионни анюитети за равни вноски, 

дори да се очаква да живеят по-дълго в сравнение с мъжете, и да гарантират, че 
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продължителността на живот на жените не се използва като претекст за 

дискриминация, по-специално при изчисляването на пенсиите; отбелязва, че 

използването на фактора за устойчивост, обвързващ пенсиите с продължителността 

на живот и застаряването на населението, което може да доведе до нарастване на 

финансовия натиск върху държавните системи за социална сигурност, може да се 

преодолее, наред с другото, чрез икономическа политика за насърчаване на 

развитието и заетостта посредством нови публични инвестиции и по-добро 

разпределение на доходите; 

26. призовава държавите членки неотложно да проведат необходимите структурни 

промени на пенсионните системи, за да се гарантира устойчива социална сигурност 

с оглед на удължаването на продължителността на живота в ЕС; 

27. отправя искане към държавите членки да премахнат пречките за достъп до 

подходяща пенсия – например увеличаването на минималния брой години 

осигурителен стаж, който е необходим, за да може дадено лице да получава пенсия, 

или обвързването на пенсионните обезщетения с акумулираните вноски в течение 

на целия живот – които възпрепятстват лицата, прекъсвали трудовата си дейност 

(по-голямата част от които са жени); 

28. настоятелно призовава Комисията да вземе спешни мерки за премахване на 

факторите, които възпрепятстват достъпа до достойна пенсия и засягат основно 

жените, младите хора и имигрантите; 

29. припомня, че в своя Общ коментар № 16 от 2005 г. относно равните права на 

мъжете и жените при ползването на всички икономически, социални и културни 

права Комитетът по икономически, социални и културни права на ООН определя 

изискванията на член 3 във връзка с член 9 от МПИСКП, включително това 

задължителната възраст за пенсиониране да е една и съща за мъжете и за жените, 

като се гарантира, че жените получават същите обезщетения, било то от държавни, 

или от частни пенсионни схеми; 

30. посочва, че разликата в пенсиите на мъжете и жените е следствие от редица 

фактори, и призовава държавите членки и Комисията да продължат да изследват 

тази разлика и да събират сравними данни с цел създаване на по-добре 

информирани политики; призовава Комисията и държавите членки да предприемат 

последващи действия във връзка със заключенията на Съвета от 18 юни 2015 г. със 

заглавие „Равни възможности за жените и мъжете по отношение на доходите: 

премахване на неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите“, 

включително с призива за включването на периодите на полагане на грижи при 

изчисляването на правата на социална закрила, инвестициите в достъпни системи за 

полагане на грижи на приемливи цени, разработването на показатели за 

неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите и за насърчаване на 

по-нататъшно изследване на причините ѝ; 

31. призовава държавите членки да въведат зачитащи човека и предотвратяващи 

бедността мерки за работниците, чието здравословно състояние не им позволява да 

работят до законово предвидената пенсионна възраст; подкрепя запазването на 

ранното пенсиониране за работниците, изложени на тежки или опасни условия на 

труд; счита, че повишаването на равнищата на заетост чрез качествени работни 
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места би могло да спомогне да се намали значително бъдещото увеличаване на броя 

на хората, които не могат да работят до законово предвидената пенсионна възраст, и 

по този начин да се облекчи финансовата тежест, произтичаща от застаряването на 

населението; 

32. изразява дълбока загриженост от въздействието на насочените към икономически 

ограничения специфични за всяка държава препоръки (СВДП) върху пенсионните 

схеми и върху тяхната устойчивост, както и върху достъпа до основаващи се на 

вноски пенсии във все по-голям брой държави членки, както и от отрицателните 

последици, които СВДП имат за равнищата на доходите и за социалните плащания, 

необходими за изкореняване на бедността и социалното изключване; 

33. призовава Комисията да извърши цялостна оценка на въздействието на СВДП върху 

най-уязвимите групи, и по-специално върху жените, както и на препоръките от 

Бялата книга за пенсиите от 2012 г., насочени към борбата с причините за разликата 

в пенсиите на мъжете и жените, да създаде официален показател за тази разлика и 

да извършва системен мониторинг; призовава за адекватна оценка на препоръките 

или мерките, предприети до този момент, и за мониторинг на въздействието им 

върху половете; призовава Комисията да включи показател за разликата в пенсиите 

на мъжете и жените сред набора от показатели и да подкрепи изготвянето на 

разбити по полов признак статистически данни, както и научни изследвания с цел 

засилване на мониторинга и оценката на въздействието на пенсионните реформи 

върху просперитета и благосъстоянието на жените; 

34. призовава Комисията да включи в СВДП по отношение на реформата на 

пенсионните системи на държавите членки конкретни препоръки относно 

необходимостта от въвеждане на мерки, свързани с участието на жените на 

трудовия пазар, равновесието между професионалния и личния живот, 

равновесието на ролите на мъжете и жените в домакинската работа и в полагането 

на грижи за деца и зависими лица, както и препоръки относно устройството на 

държавните пенсионни системи и относно регулирането на частните и 

професионалните фондове за намаляване на разликите в заплащането и пенсиите на 

мъжете и жените; 

35. призовава държавите членки да събират повече и по-качествени данни за липсата на 

равновесие между половете, за да може проблемът да бъде по-добре разбран и на 

тази основа да може да се разработят подходящи решения; призовава Комисията да 

подпомага държавите членки при събирането на данни така, че събраните данни да 

бъдат съпоставими в контекста на целия ЕС; призовава държавите членки да 

премахнат от своите пенсионни системи и от провежданите реформи елементите, 

които засилват липсата на равновесие по отношение на пенсиите (по-конкретно 

липсата на равновесие между половете, като съществуващата разлика в пенсиите на 

мъжете и жените), като вземат под внимание въздействието на равенството между 

половете върху всякакви бъдещи пенсионни реформи, както и да приложат мерки за 

изкореняване на тази дискриминация; подчертава, че всички промени на политиката 

в областта на пенсиите следва да се измерват спрямо въздействието им върху 

неравнопоставеността между половете и да бъдат съпроводени от специфичен 

анализ, в който да се сравнява въздействието на предложените промени върху 

жените и мъжете, като това следва да бъде характеристика на процесите на 
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планиране, разработване, прилагане и оценка на публичната политика; 

36. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да преразгледат схемите за 

социална защита при майчинство и бащинство, като се насочат към система за 

родителски отпуск по избор на двойката, което ще отстрани индивидуалната 

тежест, свързана с грижата за децата, от единия партньор, като в повечето случи 

тази тежест е падала върху жените; отбелязва обаче, че подобна схема не може да 

замени специалния отпуск за бащите и майките, който трябва да съществува 

паралелно с нея; 

37. подчертава значението на местните и регионалните органи в областта на 

социалното осигуряване и социалните услуги; призовава Комисията и държавите 

членки да повишават осведомеността във връзка с основния въпрос за разликата в 

пенсиите на мъжете и жените сред създателите на политики, предприятията и 

гражданското общество, както и да предоставят допълнителна помощ под формата 

на финансова грамотност, информация и съвети, съобразени със специфичните 

нужди както на мъжете, така и на жените, но особено на жените, за да им се 

помогне да вземат правилните решения за инвестиране; отбелязва, че до този 

момент в обществените дебати се даваше малка гласност на разликата в пенсиите на 

мъжете и жените; призовава Комисията и държавите членки да провеждат 

информационни кампании и да подобряват непрекъснато грамотността по 

отношение на пенсиите сред жените и мъжете; настоятелно призовава Комисията да 

разработи и разпредели достатъчно средства за прилагането на стратегията на ЕС за 

премахване и предотвратяване на разликата в пенсиите на мъжете и жените. 
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