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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:

А. като има предвид, че целите на Лисабонската стратегия в областта на заетостта на 
жените и възрастните хора, както и целите на Барселонския процес в областта на 
услугите за гледане на деца са от първостепенно значение за устойчивостта на 
пенсионните системи;

Б. като има предвид, че, най-общо погледнато, според съществуващата тенденция
кариерата на жените е по-фрагментирана и се характеризира с бавно повишение на 
заплащането, докато професионалното развитие при мъжете е по-последователно и 
с по-ясно изразено повишение на заплащането, което означава различия по 
отношение на вноските в пенсионната система и по-висока опасност от бедност при 
жените,

1. счита, че равенството между мъжете и жените трябва да се нареди сред целите на 
реформите на системите за социално осигуряване, тъй като жената е поставена на 
пазара на труда в обстановка на трайно съществуващо неравенство по отношение на 
заплащането и перспективите за кариера и по отношение на неравното 
разпределение на семейните и домашни задължения;

2. подчертава в това отношение необходимостта от активни политики в областта на 
заетостта за жените и възрастните хора, за да се гарантират, въз основа на вноски в 
пенсионните режими, право на достойна пенсия;

3. подчертава, че по силата на член 141 от Договора за ЕО могат да се предприемат 
положителни действия за насърчаване на равното заплащане и че общностната 
съдебна практика счита вноските за социално осигуряване за част от заплащането;

4. призовава Комисията да задълбочава изследванията и проучванията относно 
въздействието на индивидуализирането на социалните права по отношение на 
равното третиране на жените и мъжете;

5. приканва правителствата, социалните партньори и представителките на женските 
организация да обърнат специално внимание на възможното или действителното 
въздействие на реформите на пенсионните системи по отношение на равенството 
между мъжете и жените и да предвидят коригиращи мерки, за да се гарантира това 
равенство;

6. счита, че следните коригиращи елементи могат да представляват елементи за 
опазване или насърчаване на равенството между мъжете и жените в рамките на 
реформите на пенсионните системи, като се отчитат същевременно различията в 
системите между държавите-членки:

– признаване на периодите, посветени на съвместяване на професионалния и 
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семейния живот, като отпуските по майчинство, родителския отпуск, периоди за 
гледане на зависим роднина, отговорности, свързани с образованието, например 
чрез увеличаване на периодите за задължително осигуряване, за да се допълнят 
периодите на социално осигуряване, необходими за придобиването на право на 
пенсия;

– разделяне ("pension splitting") на пенсионните права в случай на развод1

– поддържане или създаване на производни права за овдовелия съпруг/овдовялата 
съпруга, по специално за съпрузите, които са намалили или прекратили 
професионалната си дейност, за да поемат семейните си или домакински 
задължения;

– възможностите за получаване на минимална пенсия, въпреки периоди на 
прекъсване в заплащането на социалноосигурителни вноски или вноски на базата 
на ниски заплати;

– индексиране на пенсиите според индексите на цените и заплатите с цел да се 
гарантира запазването на покупателната способност;

– създаване на системи, позволяващи доброволно постепенно пенсиониране, като 
се продължава да се работи на непълен работен ден преди и след пенсионната 
възраст;

7. припомня резолюцията си от 21 февруари 1997 г. относно съпругите и съпрузите, 
които помагат на самонаети лица2, в която се изисква също и гарантиране на 
задължително пенсионно осигуряване на съпруга/съпругата, който помага. 

                                               
1 Резолюция от 21 януари 1994 г. относно разделянето на пенсионните права за разведените или 
разделените със съпрузите си жени в държавите-членки на Общността (ОВ C 44,  14.2.1994 г., стp. 218).
2 ОВ C 85,  17.3.1997 г., стp. 186.
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