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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 ændringsforslag 
i sin betænkning:

– der henviser til den strategi, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Stockholm i 
2001 om reform af pensionssystemerne i Europa,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Laeken i 2001 om fælles 
målsætninger for pensioner med særligt fokus på behovet for at gøre dem tilstrækkelige, 
bæredygtige og fleksible,

– der henviser til grønbogen om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i 
Europa,

A. der henviser til, at pensionsberegninger er baseret på løn og arbejdstid, og at 
pensionsbeløbet er væsentligt lavere for kvinder dels på grund af arbejdsafbrydelser og 
ofte ufrivilligt deltidsarbejde og dels lønforskelle mellem kønnene, hvilket begrænser de 
rettigheder og opsparinger, der er nødvendige for at sikre alderdommen, og til, at dette har 
konsekvenser for deres livstidsindkomst, sociale sikring og pensioner, hvilket resulterer i 
højere risiko for fattigdom, især efter pensionering,

B. der henviser til, at medlemsstaterne er ansvarlige for pensioner, og at deres kompetence på 
dette område skal respekteres,

C. der henviser til, at mennesker, der vier deres tid og evner til opdragelse af børn eller pleje 
af ældre, bør modtage social anerkendelse, og at dette kan ske ved at give sådanne 
personer individuelle rettigheder, især hvad angår pensioner,

D. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en værdi, et mål og en 
grundlæggende rettighed i EU, og at EU-institutionerne har pligt til at medtage ligestilling 
mellem kønnene i alle deres handlinger,

E. der henviser til, at kvinder udsættes for direkte og indirekte forskelsbehandling i 
forskellige pensionsrelaterede aspekter i Den Europæiske Union,

F. der henviser til, at de forventede virkninger af pensionsreformer normalt er baseret på en 
mandlig, fuldtids, gennemsnitlig lønmodtager med fuld karriere bag sig, og at 
aktuarmæssige kønsbestemte dødelighedstabeller har en negativ indvirkning på 
beregningen af kvinders pension og giver en lavere dækningsgrad for kvinder,

G. der henviser til, at kvinder oftere afbryder deres karriere for at tage sig af børn, 
omsorgskrævende personer og syge eller ældre familiemedlemmer, og har tendens til 
oftere end mænd at afbryde deres arbejde eller arbejde på deltid for at hellige sig deres 
familiemæssige forpligtelser,

H. der henviser til, at pensionister har større risiko for forarmelse, og at ældre kvinder er en 
af de mest sårbare grupper, hvad angår risikoen for fattigdom; der henviser til, at risikoen 
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for fattigdom i 2007 var højere for kvinder (17 %) end mænd (15 %), og at forskellen var 
særligt høj for ældre mennesker (22 % for kvinder sammenlignet med 17 % for mænd) og 
enlige forældre (34 %),

I. der henviser til, at personer, der udfører plejearbejde i hjemmet, fortsat bliver 
forskelsbehandlet, idet deres arbejdsår ikke medregnes i optjeningen af 
pensionsrettigheder og andre rettigheder,

J. der henviser til, at ældre kvinder er i en særligt prekær situation, når deres ret til pension 
afhænger af deres ægteskabelige status (ægtefællebidrag eller ydelser til efterladte), og når 
de ikke selv har tilstrækkelige pensionsrettigheder på grund af karriereafbrydelser,

K. der henviser til, at lighed i pensioner til mænd og kvinder, også hvad angår 
pensionsalderen, er opstillet som et mål, og at der er en pensionskløft mellem kvinder og 
mænd som en fortsættelse og konsekvens af de vedvarende lønforskelle mellem kønnene, 
som i øjeblikket er gennemsnitligt 18 % i EU og op til 30,3 % i nogle medlemsstater, 
hvilket fører til uligheder på arbejdsmarkedet og risiko for fattigdom i alderdommen,

L. der henviser til, at de fleste europæiske systemer har hævet den lovbestemte 
pensionsalder, eller forbereder sig på at gøre det, blandt andet baseret på den forventede 
levealder,

M. der henviser til, at ældre mennesker har svært ved at finde deres plads på arbejdsmarkedet 
og ofte er de første, der afskediges, og at de ikke har mulighed for at spare op til en 
tilstrækkelig pension, når de er afskediget,

N. der henviser til, at de fleste medlemsstater foreslår i stigende grad at anvende 
privatfinansierede pensionsordninger for at sikre en tilstrækkelig dækningsgrad, hvorfor 
det er nødvendigt at takle de mange hindringer for adgang til sådanne ordninger, som 
kvinder står over for: den kønsbestemte karriereforskel, ulønnede pauser til pleje af 
pårørende eller kønsopdeling på arbejdsmarkedet, som medfører, at kvinder har ringere 
adgang til gode arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger,

O. der henviser til, at kvinder ofte har lavtlønnede job, der er dårligere betalt, hvilket gør det 
vanskeligere at spare op til pensionsordninger,

1. er af den opfattelse, at pensionssystemerne bør være baseret på tilstrækkelige, bæredygtige 
og rimelige kriterier; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at pensionssystemerne tager 
hensyn til situationen for kvinder og mænd, der afbryder deres karriere på grund af 
omsorgsforpligtelser, for at sikre ligebehandling og tage hensyn til de perioder, hvor 
kvinder arbejder på deltid eller er på barselsorlov, og undgå at skabe nye 
afhængighedsfælder;

2. mener, at alle forslag om tilstrækkelige, bæredygtige og sikre europæiske 
pensionsordninger bør tilstræbe at fjerne uligheder mellem kvinder og mænd i Den 
Europæiske Union  og skal forbyde direkte forskelsbehandling i private og offentlige 
pensionsordninger, herunder praksis med at basere niveauet for ydelser og bidrag på den 
forventede levealder, dvs. at private, offentlige og arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionsordninger, som er baseret på definerede bidrag, bør anvende ikke-kønsopdelte 
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aktuarmæssige kriterier;

3. mener, at de perioder, som kvinder og mænd bruger på at tage sig af børn eller andre 
plejekrævende familiemedlemmer, bør betragtes som forsikrede perioder, der giver 
pensionsrettigheder og tages i betragtning ved beregningen af deres pension; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at afhjælpe de strukturelle årsager til ulighed i forbindelse 
med pensionsordninger, herunder organisering af plejemuligheder og forening af familie-
og arbejdsliv, uligheder på arbejdsmarkedet, lønforskelle mellem kvinder og mænd og 
direkte forskelsbehandling i forbindelse med pensioner under anden og tredje søjle;

5. opfordrer medlemsstaterne til at medtage den tid og investering, der går til at passe 
omsorgskrævende personer, uanset deres alder eller grad af afhængighed, i 
pensionsberegningen;

6. opfordrer medlemsstaterne til at sikre individuelle og tilstrækkelige pensionsrettigheder 
for alle, herunder dem med begrundede karriereafbrydelser – hovedsageligt kvinder, med 
henblik på at sikre en værdig tilværelse for alle ældre;

7. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lighed i pensioner, for eksempel ved at medregne 
perioder med børnepasning eller familiepleje i pensionsordningerne, navnlig i betragtning 
af, at disse opgaver fortsat hovedsageligt udføres af kvinder og dermed skærer i deres 
pensioner;

8. understreger, at kvinders egen indkomst og lønnet beskæftigelse fortsat er nøglen til deres 
økonomiske selvstændighed og til bedre ligestilling af kvinder og mænd i samfundet 
generelt; opfordrer EU's medlemsstater til at individualisere socialsikringsrettigheder, 
herunder pensionsrettigheder;

9. opfordrer medlemsstaterne til selv at udforme en minimumsindkomstordning og tage 
deres pensionssystemer op til revision, for så vidt angår samfundets kønsroller, under 
hensyntagen til kvinders længere forventede levetid, uden på nogen måde at bruge det 
som en berettigelse til forskelsbehandling på baggrund af køn, og til de betragtelige 
lønforskelle mellem mænd og kvinder, som afspejles i størrelsen af udbetalte pensioner, 
som ofte indebærer, at de pågældende kommer under fattigdomsgrænsen, og opfordrer 
medlemsstaterne til at fjerne den kønsbestemte forskel i pensionsydelser;

10. anmoder, idet forskelle mellem pensioner til kvinder og mænd er konsekvenserne af den 
kønsbestemte lønforskel, Kommissionen om at tage afgørende skridt til at fjerne denne 
forskel;

11. opfordrer medlemsstaterne til at finde metoder til at forhindre, at kvinders beskæftigelse 
på arbejdsmarkedet påvirkes negativt af foranstaltninger til støtte, evaluering eller 
opvurdering af arbejde i hjemmet; opfordrer derfor til, at indvirkningen på samfundet og 
kvinders beskæftigelse af foranstaltninger til anerkendelse af arbejde i hjemmet vurderes, 
bl.a. ved hjælp af en prissat beregning af pension;

12. understreger behovet for at udvikle en europæisk beskæftigelsesstrategi, der tilskynder 
flere kvinder til at deltage på arbejdsmarkedet og bekæmper ulighed på arbejdsmarkedet, 
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der har en kønsbaseret indvirkning på størrelsen af pensionsbidrag og -rettigheder;

13. opfordrer Kommissionen til at indlede proceduren med henblik på at fjerne artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2004/113/EF, som giver mulighed for forskelsbehandling af kvinder på 
pensionsprodukter;

14. opfordrer Kommissionen til at fremme et europæisk rammedirektiv om 
minimumspensioner, der kan sikre, at alle fra og med en bestemt alder, uafhængigt af de 
år, han eller hun har arbejdet, har ret til en minimumspension;

15. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at forpligte udbydere af 
arbejdsmarkedsrelaterede pensioner og andre supplerende pensionsordninger til at 
anvende kønsneutrale dødelighedstabeller ved beregningen af pensionsydelser med 
henblik på at forhindre kvinder i at blive straffet for deres højere levealder med lavere 
dækningsgrader end mænd;

16. opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at gennemføre omfattende 
konsekvensanalyser af alle socialsikringsreformer, navnlig af pensionsordninger, som kan 
have en negativ indvirkning på kvinders beskæftigelse og pensionsrettigheder, f.eks. 
nedskæringer i daginstitutioner og plejehjemspladser samt pensionspolitikker;

17. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre, at arbejdsmarkedsrelaterede og 
private pensionsordninger ikke er diskriminerende over for kvinder, og at ordningerne 
ikke forværrer en situation, hvor kvinder i forvejen er forfordelt med hensyn til ydelser og 
bidrag; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulige diskriminerende følger for 
kvinder af artikel 5 i direktiv 2004/113/EF;

18. glæder sig over Kommissionens grønbog om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige 
pensionssystemer, under forudsætning af, at subsidiaritetsprincippet fortsat respekteres, og 
at medlemsstaterne bevarer deres ansvar og kompetence med hensyn til deres respektive 
pensionspolitikker og -systemer;

19. glæder sig over Kommissionens grønbog om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige 
pensionssystemer, under forudsætning af, at EU-politikker og eventuelle nye EU-
forordninger og -direktiver giver garanti for, at solidariteten mellem generationerne, 
solidaritet inden for en bestemt generation, og solidaritet mellem mænd og kvinder 
opretholdes;

20. glæder sig over Kommissionens grønbog om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige 
pensionssystemer, navnlig Kommissionens intention om at forbedre optjeningen af 
pensionsrettigheder for EU-borgere, der (midlertidigt) arbejder i en anden medlemsstat;

21. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til, at de allerede eksisterende muligheder for 
at optjene (supplerende) pensionsrettigheder ofte er for komplekse og risikable; opfordrer 
derfor Kommissionen til at give medlemsstaterne mulighed for at tilbyde større 
gennemsigtighed og sikkerhed ved valg af og/eller forpligtelse til en bestemt mulighed, 
især for kvinder, der ville have gavn af supplerende pensionsopsparing;

22. opfordrer Kommissionen til ikke at gå videre med nye EU-krav om at definere 
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"tilstrækkelige pensioner", da en sådan definition ikke vil tage hensyn til, at der er store 
forskelle medlemsstaterne imellem, for så vidt angår tilgængelighed af og rimelige priser 
for andre tjenester og fordele for ældre mennesker (f.eks. boliger, pleje og offentlig 
transport).
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