
PA\717941RO.doc PE404.715v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe

2007/2290(INI)

5.6.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea în gen

destinat Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

privind viitorul sistemelor de asigurare socială şi de pensii: finanţarea acestora
şi tendinţa de individualizare
(2007/2290(INI))

Raportoare pentru aviz (*): Astrid Lulling

(*) Comisia asociată – articolul 47 din Regulamentul de procedură



PE404.715v01-00 2/4 PA\717941RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\717941RO.doc 3/4 PE404.715v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată: 

A. având în vedere faptul că obiectivele Strategiei de la Lisabona în materie de angajare a 
femeilor şi a persoanelor în vârstă, precum şi obiectivele de la Barcelona în materie de 
servicii de supraveghere a copiilor sunt esenţiale pentru viabilitatea sistemelor de pensii, 

B. având în vedere că, în termeni generali, femeile tind să aibă un parcurs al ocupării mai 
puţin omogen şi caracterizat de o evoluţie salarială lentă, în timp ce bărbaţii tind să aibă 
un parcurs continuu al ocupării cu o evoluţie salarială mai susţinută, ceea ce implică un 
decalaj în ceea ce priveşte cotizaţiile la sistemul de pensii şi un risc crescut de sărăcie 
pentru femei, 

1. apreciază că egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie să figureze printre obiectivele 
reformelor sistemelor de asigurare socială în măsura în care aceasta se înscrie în contextul 
inegalităţilor care persistă pe piaţa muncii în materie de salarii şi de perspective în carieră 
şi în ceea ce priveşte distribuirea inegală a responsabilităţilor familiale şi domestice;

2. insistă în această privinţă asupra necesităţii politicilor active de ocupare pentru femei şi 
persoanele în vârstă pentru a asigura drepturile la o pensie decentă  în baza cotizaţiilor la 
sistemele de pensii;

3. aminteşte că, în baza articolului 141 din Tratatul CE, pot fi adoptate acţiuni pozitive 
pentru a proteja egalitatea salarială şi că jurisprudenţa comunitară consideră cotizaţiile 
sociale drept un element salarial; 

4. solicită Comisiei să intensifice cercetările şi lucrările referitoare la impactul 
individualizării drepturilor sociale privind egalitatea de tratament a femeilor şi bărbaţilor;

5. invită guvernele, partenerii sociali şi reprezentanţii organizaţiilor femeilor să acorde o 
atenţie susţinută efectelor posibile sau reale ale reformelor sistemelor de pensii asupra 
egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi să vegheze la prevederea de rectificări pentru a garanta 
această egalitate;

6. consideră că, ţinând cont de diferenţele de sistem dintre statele membre, elementele 
corective următoare pot constitui elemente de protecţie sau de promovare a egalităţii între 
bărbaţi şi femei în cadrul reformelor sistemelor de pensii:

– recunoaşterea perioadelor dedicate concilierii vieţii profesionale şi a vieţii familiale
precum concediile de maternitate, concediile parentale, perioadele dedicate unui părinte 
dependent, responsabilităţile legate de educaţie, de exemplu sub forma majorării 
perioadelor de asigurare obligatorie pentru a completa perioadele de afiliere necesare 
pentru a avea drept la o pensie; 
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– partajul drepturilor la pensie în caz de divorţ („pension splitting”)1;

– menţinerea sau crearea drepturilor derivate pentru soţul supravieţuitor sub forma unei 
pensii de urmaş, în special pentru soţii care şi-au redus sau încetat activitatea 
profesională pentru a-şi asuma responsabilităţile familiale şi domestice; 

– posibilităţile de acordare a unei pensii minime în ciuda unei afilieri discontinue sau 
bazate pe salarii mici; 

– indexarea pensiilor pe baza indicilor de preţuri şi de salarii pentru a asigura menţinerea 
puterii de cumpărare;

– instaurarea sistemelor care permit un debut progresiv la pensie pe o bază voluntară 
continuând lucrul cu normă parţială înainte şi după limita vârstei de pensionare;

7. reaminteşte rezoluţia sa din 21 februarie 1997 privind situaţia soţilor care însoţesc
lucrătorii independenţi2 în care solicita, printre altele, garantarea unei afilieri obligatorii a 
soţului însoţitor la asigurarea de pensie. 

                                               
1 Rezoluţia din 21 ianuarie 1994 privind partajul drepturilor la pensie pentru femeile divorţate sau separate de 
soţul lor în statele membre ale Comunităţii (JO C 44 din 14.2.1994, p. 218).
2 JO C 85 din 17.3.1997, p. 186.
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