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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni 

decalajul de pensii dintre bărbați și femei 

(2016/2061(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană, 

– având în vedere articolele 8, 151, 153 și 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a UE, în special prevederile referitoare la 

drepturile sociale și la egalitatea dintre bărbați și femei, 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020 - O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 

(COM(2010)2020), 

– având în vedere Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind 

aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul 

securității sociale, 

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 

muncă și ocuparea forței de muncă,  

– având în vedere Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare 

a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 

servicii și furnizarea de bunuri și servicii, 

– având în vedere Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă), 

– având în vedere foaia de parcurs a Comisiei din august 2015 privind un nou început pentru 

rezolvarea problemelor de echilibru între viața profesională și viața privată pentru 

familiile cu venituri medii, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, din 3 decembrie 2015, 

intitulat „Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019” 

(SWD(2015)0278), 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2011 referitoare la situația femeilor care 

se apropie de vârsta de pensionare1, 

                                                 
1 JO C 51 E, 22.2.2013, p. 9. 
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– având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2011 privind situația mamelor singure1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 24 mai 2012 conținând recomandări adresate Comisiei 

privind aplicarea principiului remunerării egale a bărbaților și femeilor pentru muncă 

egală sau muncă de valoare egală2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2013 referitoare la impactul crizei economice 

asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2015 referitoare la egalitatea între femei și 

bărbați în Uniunea Europeană în 20134, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2015 referitoare la aplicarea Directivei 

2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea 

în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și 

femei în materie de încadrare în muncă și de muncă5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la crearea unor condiții 

pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată6, 

 având în vedere Concluziile Consiliului din 19 iunie 2015 privind egalitatea de șanse 

pentru femei și bărbați: eliminarea disparității de gen în ceea ce privește pensiile, 

 având în vedere Declarația din 7 decembrie 2015 a trioului de președinții UE privind 

egalitatea de gen, semnată de Țările de Jos, Slovacia și Malta, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0000/2016), 

A. întrucât în UE-28, în anul 2012, decalajul de pensii dintre bărbați și femei („gender gap 

in pensions”), care poate fi definit ca fiind diferența dintre remunerația medie obținută 

(înainte de perceperea impozitelor și taxelor) de femei ca pensie în raport cu cea primită 

de bărbați, era de 38 % pentru grupa de vârstă de cel puțin 65 de ani; 

B. întrucât drepturile de care beneficiază femeile în privința cuantumului pensiilor sunt mai 

reduse decât cele ale bărbaților, iar femeile sunt suprareprezentate în categoriile celor 

mai săraci pensionari și subreprezentate în categoriile celor mai bogați; 

C. întrucât o persoană din patru în UE-28 depinde de pensie ca principală sursă de venit, 

iar creșterea semnificativă a numărului de persoane care ating vârsta pensionării, ca 

                                                 
1 JO C 131 E, 8.5.2013, p. 60. 
2 JO C 264 E, 13.9.2013, p. 75. 
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0073. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2015)0050. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2015)0351. 
6 Texte adoptate, P8_TA(2016)0338. 
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urmare a creșterii speranței de viață și a îmbătrânirii generale a populației, va conduce la 

o dublare a acestei categorii până în anul 2060; 

D. întrucât obiectivul politicilor în domeniul pensiilor constă în asigurarea pentru fiecare 

cetățean european, prin intermediul sistemului de pensii, a unui nivel de remunerare 

demn, care să îi permită să se protejeze împotriva riscului excluziunii sociale; 

E. întrucât decalajul dintre pensii tinde să genereze un risc suplimentar pentru femei din 

perspectiva vulnerabilității acestora și a dependenței lor economice; 

F. întrucât, ca urmare a unei speranțe de viață mai ridicate, femeile pot avea nevoie, în 

medie, de un capital pentru întreaga pensie mai ridicat decât bărbații. 

G. întrucât lipsa de date comparabile, complete, fiabile și actualizate periodic și care să 

permită evaluarea dimensiunii decalajului dintre pensii și ponderea factorilor care 

contribuie la acesta generează o incertitudine cu privire la mijloacele cele mai eficace de 

utilizat pentru a lupta împotriva acestui decalaj. 

H. întrucât acest decalaj este mai mare pentru categoria de vârstă 65-74 ani (peste 40 %) 

față de media pentru categoria de vârstă de peste 65 de ani, în special din cauza 

transferului de drepturi, cum ar fi pensia de urmaș, care există în unele state membre; 

I. întrucât decalajul mediu dintre pensii în Uniunea Europeană în 2012 ascundea 

discrepanțe semnificative între statele membre; 

J. întrucât acest decalaj, generat de o serie de factori, este o dovadă a dezechilibrului dintre 

situația bărbaților și a femeilor în ceea ce privește parcursul lor profesional și familial, 

capacitățile lor contributive, pozițiile lor în structura familială și modalitățile de calcul a 

remunerațiilor, așa cum sunt acestea fixate în cadrul sistemului de pensii; 

K. întrucât relevanța decalajului dintre pensii, rezultat din dezechilibrele și inegalitățile 

dintre bărbați și femei de-a lungul întregului parcurs, poate fi distorsionată de existența 

unor mecanisme corective; 

L. întrucât acest decalaj reflectă, la un moment dat, condițiile existente în societate și pe 

piața muncii într-o perioadă care acoperă mai multe decenii; întrucât aceste condiții sunt 

supuse unor evoluții, uneori importante, care vor avea repercusiuni asupra necesităților 

diferitelor generații de femei pensionare; 

M. întrucât decalajul de pensii prezintă caracteristici diferite în funcție de statutul social, 

starea civilă și/sau familială a pensionarelor respective; întrucât, în acest context, o 

abordare comună nu ar produce în mod necesar cele mai bune rezultate; 

N. întrucât decalajul de pensii pare a fi corelat pozitiv cu numărul de copii crescuți de-a 

lungul vieții; întrucât, din acest punct de vedere, inegalitățile cu care s-au confruntat 

mamele singure riscă să se amplifice în momentul pensionării; 

O. întrucât modalitățile așa-zis clasice de organizare a muncii nu permit unui cuplu de 

lucrători care doresc să își exercite activitatea profesională cu normă întreagă să 

găsească un echilibru armonios între viața familială și cea profesională; 
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P. întrucât, în pofida eforturilor pentru remedierea acestei situații, ratele de integrare a 

femeilor pe piața muncii continuă să fie inferioare obiectivelor Strategiei Europa 2020 

și a celor privind bărbații; 

Q. întrucât femeile sunt mai expuse decât bărbații la întreruperi repetate ale carierei și la 

munca cu normă redusă, în măsura în care lor le revine, de manieră disproporționată, 

responsabilitatea activităților de îngrijire din gospodărie; 

R. întrucât durata carierei are un efect direct asupra decalajului dintre pensii, iar femeile 

au, în medie, o carieră mai scurtă cu peste 10 ani decât bărbații și femeile care au 

acumulat o carieră de mai puțin de 14 ani sunt victime ale unui decalaj de pensii de 

două ori mai important (64 %) decât cel care afectează femeile cu o carieră mai lungă 

(32 %); 

S. întrucât în Uniune continuă să existe diferențe de remunerare între bărbați și femei, 

acestea ridicându-se la 16,3 % în 2014, ca urmare, în special, a unor fenomene de 

discriminare și de segregare, care generează o suprareprezentare a femeilor în sectoare 

în care nivelul de remunerare este mai scăzut decât în altele, dominate mai ales de 

bărbați; 

T. întrucât consolidarea legăturii dintre contribuție și remunerare, alături de creșterea părții 

celui de al doilea și al treilea pilon în organizarea sistemelor de pensii, tind să transfere 

riscurile apariției de factori de gen specifici în decalajul de pensii către actori privați; 

U. întrucât organizarea sistemelor de pensii ține de competența exclusivă a statelor 

membre; întrucât, totuși, Uniunea dispune de o competență de sprijin a acțiunii acestora, 

Observații generale 

1. solicită Comisiei să elaboreze, în strânsă colaborare cu statele membre, o strategie 

pentru eradicarea decalajului de pensii dintre bărbați și femei în Uniunea Europeană 

(„strategia”); 

2. consideră că strategia nu trebuie să se mulțumească cu corectarea efectelor decalajului 

de pensii, în special în ceea ce privește persoanele cele mai vulnerabile, ci să abordeze 

și cauzele sale profunde; 

3. insistă asupra caracterului multiplu al abordării necesare pentru ducerea la îndeplinire a 

acestei strategii, care trebuie să acționeze atât asupra inegalităților dintre bărbați și 

femei în materie de capacități contributive și parcurs profesional, cât și asupra celor 

rezultate din organizarea sistemelor de pensii; 

4. subliniază că strategia trebuie să respecte repartizarea competențelor între Uniune și 

statele sale membre, în cadrul aplicării principiului subsidiarității; 

Măsurare și conștientizare pentru a combate mai eficient decalajul de pensii 

5. solicită Comisiei să dezvolte, în parteneriat cu Institutul European pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), indicatori fiabili care să permită identificarea 
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diferiților factori care duc la adâncirea decalajului de pensii, precum și asigurarea unei 

continuități a monitorizării fenomenului și a evoluțiilor sale; 

6. încurajează statele membre să promoveze combaterea acestui decalaj în cadrul 

politicilor lor sociale, sensibilizând actorii decizionali competenți în domeniu și 

dezvoltând programe pentru a informa femeile cu privire la consecințele fenomenului și 

a le oferi instrumente care să le permită să pună în aplicare strategii de finanțare a 

pensiilor care să fie perene, durabile și adaptate nevoilor lor specifice; 

Reducerea inegalităților dintre capacitățile contributive 

7. solicită Comisiei Europene și statelor membre să garanteze o punere în aplicare 

adecvată a legislației europene împotriva discriminărilor dintre bărbați și femei, care să 

poată garanta o egalitate între bărbați și femei în privința capacităților de contribuție la 

regimul de pensii; 

8. condamnă cu fermitate decalajele de remunerare dintre bărbați și femei legate de 

fenomene de discriminare și își reiterează apelul pentru revizuirea Directivei 

2006/54/CE pentru a se asigura o egalitate de tratament sporită între bărbați și femei în 

materie de angajare și de remunerare; 

9. susține lupta împotriva segregării orizontale și verticale pe piața muncii, încurajând 

femeile să se orienteze spre meserii și cariere în sectoare cu potențial de inovare și de 

creștere, care sunt în prezent dominate mai ales de bărbați, ca urmare a unor stereotipuri 

persistente; 

10. reamintește că este important, în contextul creșterii transferului responsabilității 

regimurilor de pensii către regimuri de finanțare personală, să se asigure 

nediscriminarea accesului la serviciile financiare acoperite de Directiva 2004/113/CE; 

Reducerea inegalităților de parcurs profesional dintre bărbați și femei 

11. invită Comisia să pună în aplicare de urgență angajamentele pe care le-a formulat atât în 

foaia de parcurs, cât și în angajamentul strategic, pentru a permite cetățenilor care 

doresc acest lucru să îmbine mai bine viața familială cu cea profesională; 

12. invită statele membre să consolideze posibilitatea de care dispun salariații de a negocia 

acorduri voluntare de muncă flexibilă care să le permită să-și îmbunătățească echilibrul 

dintre viața personală și cea profesională, astfel încât să nu fie constrânși să privilegieze 

una din ele în detrimentul celeilalte, ca urmare a unei creșteri a volumului de muncă și a 

responsabilităților familiale din cadrul gospodăriei; 

13. invită statele membre să introducă „credite de îngrijire”, pe baza schimbului de bune 

practici, pentru a compensa întreruperile de carieră pentru îngrijirea informală a unui 

membru al familiei și pentru a le valorifica în calculul drepturilor de pensie; 

14. reamintește că echilibrul dintre viața familială și cea profesională nu se poate atinge 

decât dacă există structuri de îngrijire adecvate pentru copii; invită statele membre să se 

conformeze obiectivelor de la Barcelona cât de curând posibil, cel mai târziu până în 

2020; 
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Efectele sistemelor de pensii asupra decalajului de pensii 

15. invită statele membre să evalueze, pe baza unor date fiabile și comparabile, efectele 

sistemelor lor de pensii asupra decalajului de pensii și a factorilor care stau la baza 

acestuia; 

16. invită statele membre să instituie mecanisme pentru a corecta, în special în beneficiul 

persoanelor celor mai vulnerabile, inegalitățile de parcurs suferite de-a lungul întregii 

vieți profesionale și care ar putea determina un decalaj de pensii; 

17. invită Comisia să încurajeze schimburile de bune practici pentru a identifica atât 

mecanismele corective cele mai eficace, cât și cele care ar putea contribui la lupta 

împotriva factorilor care favorizează decalajul de pensii; 

18. invită Comisia să studieze în profunzime efectul pe care l-ar putea avea asupra 

decalajului de pensii evoluția sistemelor de pensii către mecanisme mai flexibile de 

contribuție și de instituire a drepturilor și veniturilor din pensii, atât în ceea ce privește 

calcularea duratei de contribuție la regimul de pensii, cât și în ceea ce privește o ieșire 

progresivă de pe piața muncii; 

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Decalajul de pensii dintre bărbați și femei („Gender gap in pensions” - GGP) este una dintre 

multiplele fațete pe care le îmbracă inegalitățile dintre femei și bărbați. Acest decalaj, definit 

ca fiind diferența dintre remunerația medie obținută (înainte de perceperea impozitelor și 

taxelor) de femei ca pensie în raport cu cea primită de bărbați, era în 2012 de 38 % pentru 

grupa de vârstă de cel puțin 65 de ani, ceea ce este inacceptabil.  

 

Miza o reprezintă obținerea unei egalități reale între femei și bărbați, dar și prevenirea 

situațiilor de sărăcie și vulnerabilitate, care sunt mai susceptibile să afecteze femeile cu pensii 

mici. 

 

Raportoarea consideră, prin urmare, că, pentru a lupta împotriva GGP, este necesară o 

strategie globală și generalizată, pentru că acesta este influențat de diverse variabile. Deși 

impactul acestor variabile diverse asupra rezultatului final nu poate fi cuantificat direct în 

prezent, în lipsa unor date precise și fiabile, putem estima în mod rezonabil că GGP este 

rezultatul unei serii de inegalități survenite de-a lungul vieții și al parcursului profesional al 

femeilor. 

 

În UE continuă să existe diferențe de remunerare între bărbați și femei, acestea ridicându-se la 

16,3 % în 2014, ca urmare, în special, a unor fenomene de discriminare, de segregare și de 

întrerupere a parcursului profesional. Situația socială, starea civilă și/sau familială a 

pensionarelor influențează de asemenea GGP, văduvele fiind într-o poziție mai fragilă în 

această privință. În plus, GGP se corelează pozitiv cu numărul de copii: întrucât femeile joacă 

un rol preponderent în educație copiilor în familie, ele sunt supuse unor întreruperi repetate 

ale carierei și sunt constrânse adesea să opteze pentru munca cu fracțiune de normă. De 

exemplu, femeile cu o carieră profesională mai scurtă de 14 ani sunt victime ale unui GGP de 

două ori mai mare (64 %) decât cel cu care se confruntă femeile creditate cu o carieră mai 

lungă (32 %). Toate aceste elemente influențează de manieră negativă pensiile femeilor; este 

necesară, prin urmare, combaterea acestor factori. 

 

Raportoarea prevede, prin urmare, elaborarea unei serii de recomandări, cu o atenție specială 

acordată respectării repartizării competențelor între Uniune și statele sale membre, în cadrul 

aplicării principiului subsidiarității. Ea încurajează, de manieră generală, cooperarea și 

schimburile de bune practici între statele membre. 

 

Măsurare și conștientizare pentru a combate mai eficient GGP 

 

Mai întâi, pare a fi esențial să se dezvolte instrumente statistice care să permită diferențierea 

factorilor care conduc la creșterea GGP. Trebuie depus un efort real pentru înțelegerea cât mai 

clară a acestui fenomen. Aceste instrumente vor permite diferiților actori, începând cu 

Comisia Europeană, să înțeleagă mai bine această problematică, iar statele membre vor putea 

include aceste date în politicile lor sociale și vor putea sensibiliza actorii decizionali 

competenți în domeniu. 
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Reducerea inegalităților dintre capacitățile contributive 

 

Într-o primă fază, acțiunea trebuie să se orienteze spre capacitățile contributive. Deoarece 

marea majoritate a regimurilor de pensii se bazează pe acumularea de drepturi și venituri 

dobândite de-a lungul carierei, inegalitățile din acest domeniu sunt susceptibile să se reflecte 

la nivelul cuantumului pensiei. 

 

Din acest punct de vedere, raportoarea amintește că există deja numeroase instrumente 

legislative și că ar fi de dorit să se asigure o aplicare efectivă a acestora, prin identificarea 

lacunelor din dispozițiile existente de punere în aplicare și, eventual, prin evoluții ale 

reglementărilor din aceste domenii. 

 

 

Reducerea inegalităților de parcurs profesional dintre bărbați și femei 

De asemenea, ar fi de dorit ca parcursul profesional al femeilor să fie mai puțin afectat de 

dificultățile cu care acestea se confruntă din cauza nivelului disproporționat de muncă și 

responsabilitate care le revine în cadrul familiei... 

 

Astfel, în concordanță cu rezoluția adoptată la 13 septembrie 2016 referitoare la crearea unor 

condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea 

privată, raportoarea invită Comisia să își îndeplinească angajamentele în conformitate cu foaia 

de parcurs și angajamentul strategic. 

 

Efectele sistemelor de pensii asupra GGP 

 

Raportoarea dorește, de asemenea, să invite statele membre să măsoare repercusiunile 

modului de organizare a regimurilor lor de pensie asupra GGP și să instituie mecanisme 

pentru corectarea inegalităților care ar putea apărea în GGP, în special în beneficiul 

persoanelor celor mai vulnerabile. 

 

În fine, raportoarea invită Comisia să studieze efectul asupra GGP al unei evoluții a 

sistemelor de pensii către mecanisme mai flexibile de contribuție și de instituire a drepturilor 

și veniturilor din pensii, atât în ceea ce privește calcularea duratei de contribuție la regimul de 

pensii, cât și în ceea ce privește o ieșire progresivă de pe piața muncii; 

 


