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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til FN's konvention af 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
imod kvinder (CEDAW),

– der henviser til sin beslutning af 3. februar 20091 om ikke-forskelsbehandling på grundlag 
af køn og solidaritet mellem generationerne,

A. der henviser til, at der bør tages hensyn til den kønsspecifikke dimension af forbindelserne 
mellem generationerne, 

B. der henviser til, at beskæftigelsesgraden for kvinder og mænd i alderen 20-64 år som led i 
de ambitiøse målsætninger for beskæftigelsesprocenten i EU 2020-strategien bør øges til 
75 % inden 2020 samtidig med, at den demografiske udfordring tages op, 

C. der henviser til, at forældres rolle er særligt betydningsfuld i tider med demografiske 
ændringer, da der både er brug for dem som arbejdstagere og mødre og fædre, og at 
risikoen for, at denne dobbelte byrde pålægges mødre alene, bør forhindres,

D. der henviser til, at demografiske ændringer har haft stor indvirkning på privat- og 
arbejdsliv, navnlig for kvinder, imens utilstrækkelige tjenesteydelser og velfærdsydelser, 
langsom og besværlig integration på arbejdsmarkedet, lange perioder i usikker og 
midlertidig beskæftigelse og manglende støtte til unge par er blandt årsagerne til, at unge 
mennesker udsætter at stifte familie og få børn,

E. der henviser til, at kvinder lever længere end mænd og udgør en voksende del af den ældre 
befolkning,

F. der henviser til, at fødselshyppigheden er højere i medlemsstater og regioner med 
velfungerende, fleksible og integrerede velfærdssystemer, trods den høje beskæftigelse 
blandt kvinder,

G. der henviser til, at alle europæiske lande lider under mangel på unge fagfolk, mens ældre 
menneskers erfaringer og evner undervurderes, hvorfor der er risiko for, at fag vil 
forsvinde, navnlig dem som traditionelt set mest er blevet udført af kvinder,

1. anmoder om, at der tages særligt hensyn til kønsperspektivet i overvejelserne om den 
demografiske udfordring og solidaritet, da forbindelser mellem kønnene strukturerer hele 
livscyklussen fra fødsel til alderdom og har indflydelse på adgang til ressourcer og 
muligheder samt former livsstrategier i alle livets faser;

2. mener, at det er afgørende at fremme solidariteten mellem generationerne, navnlig i 
forbindelse med kønsaspektet, gennem målrettede skattepolitikker, foranstaltninger der 
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tilskynder til aktiv aldring, boligpolitik og oprettelse af integrerede netværk for 
tjenesteydelser for børn, ældre og handicappede og afhængige mennesker med henblik på 
en positiv indvirkning på balancen mellem arbejds- og privatliv;

3. understreger, at der skal tages hånd om lønforskellen mellem mænd og kvinder, som i 
øjeblikket er 17 % i EU-27, da den har konsekvenser i form af lavere indkomster fra 
fødslen af det første barn og i sidste ende lavere pensioner og højere fattigdom blandt 
ældre kvinder;

4. understreger betydningen af, at individuelt baserede sociale sikkerheds- og 
pensionsrettigheder anerkender ulønnet omsorgsarbejde;

5. understreger, at det kun er muligt at forene arbejds- og familieliv, hvis ulønnede 
omsorgsydelser fordeles mere ligeligt mellem kvinder og mænd, og hvis familier har 
adgang til kvalitetspasning til rimelige priser; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
tilgængelige, overkommelige og fleksible tjenesteydelser af høj kvalitet, især adgang til 
børnepasningsfaciliteter med det mål at sikre varetagelsen af 50 % af den nødvendige 
pasning af børn fra 0-3 år og 100 % af pasningen af børn fra 3-6 år, samt øget adgang til 
pleje for andre plejekrævende personer og tilstrækkelige orlovsordninger for både mødre 
og fædre;

6. erkender, at der er behov for tiltag til forbedring af ordningerne for mødreorlov, men 
ligeledes af fædreorlov og forældreorlov for arbejdende fædre;

7. erkender, at ældre kvinder på arbejdsmarkedet ofte udsættes for direkte eller indirekte 
forskelsbehandling og flere former for forskelsbehandling, hvilket der bør tages 
tilstrækkeligt hånd om;

8. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger, der tilskynder pensionerede kvinder og ældre 
kvinder til frivilligt arbejde, således at de kan anvende deres faglige kunnen;

9. anerkender den vigtige indsats som omsorgspersoner, der gøres af ældre kvinder, hvis 
evner ofte undervurderes, og som kan bidrage til en bedre forening af arbejds- og 
familieliv;

10. opfordrer til øget inddragelse af kvinder i alle aldersgrupper i programmer for livslang 
læring;

11. anmoder Det Europæiske Ligestillingsinstitut om at overvåge og analysere forbindelserne 
mellem generationer med udgangspunkt i køn og aldersgruppe;

12. opfordrer til anerkendelse af initiativer til bistand til unge og ældre mennesker, som 
sammen ønsker at stifte en virksomhed på tværs af generationerne;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage en ny undersøgelse af de 
velfærdssystemer, der fortsat medfører betragtelige uligheder mellem mænds og kvinders 
pensionsniveauer, og at overveje at indføre korrigerende foranstaltninger, der tager højde 
for de huller i pensionsindbetalingerne, som følger af midlertidig beskæftigelse eller 
mødreforpligtelser;
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14. mener, at hjemmehjælp for ældre kan fremmes og organiseres ved at tilskynde til 
autonome og samvirkende former for aktiviteter på baggrund af aftaler med lokale 
myndigheder og indførelse af formålsbestemte kuponer for familier;

15. mener, at en af måderne til at håndtere fænomenet den digitale kløft, der især berører 
kvinder og især ældre kvinder med faglig og social udstødelse til følge, er at lade 
undervisningsinstitutioner organisere eksperimentelle initiativer om it-kundskaber.



PE442.891v02-00 6/6 AD\824132DA.doc

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 14.7.2010

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

28
1
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Silvia 
Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García 
Pérez, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-
Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Nicole Sinclaire, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta 
Thomsen, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Jill Evans, Christa Klaß, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, 
Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová


