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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:

A. der henviser til, at det er nødvendigt at vurdere virkningerne af befolkningens aldring på 
bæredygtigheden af de offentlige finanser; der henviser til, at kommende generationer bør 
kunne nyde godt af tilstrækkelige pensionssystemer;

B. der henviser til, at pensionsfondene er vigtige investorer for EU's økonomiske vækst og 
væsentlige bidragydere til opfyldelsen af Europa 2020-strategiens mål om 75 % 
beskæftigelse blandt både mænd og kvinder i aldersgruppen 20-64 år samt til socialt 
inklusive samfund;

C. der henviser til, at pensionsordningerne i den aktuelle europæiske debat alt for ofte 
betragtes udelukkende som en byrde på de offentlige finanser i stedet for som et afgørende 
instrument til at bekæmpe fattigdom blandt ældre og muliggøre omfordeling af indkomst 
over den enkelte persons levetid og i samfundet som helhed;

D. der henviser til, at pensioner udgør ældre europæeres primære indtægtskilde, og at 
pensionerne har til formål at sikre de ældre en anstændig levestandard og give dem 
mulighed for at være økonomisk uafhængige; der henviser til, at omtrent 22 % af kvinder 
over 75 år imidlertid befinder sig under EU's fattigdomsgrænse og derved er i risiko for 
social eksklusion, og til, at kvinder udgør hovedparten af befolkningen over 75 år;

E. der henviser til, at kvinder oftere end mænd afbryder deres karrierer eller tager deltidsjob 
for at passe børn og ældre, plejekrævende eller syge familiemedlemmer, hvilket kan føre 
til, at de vælger deltidsarbejde eller dårligere betalt arbejde oftere, end det er tilfældet for 
mænd, og til, at disse perioder med afbrydelser ikke – eller kun delvis – tages i 
betragtning ved beregningen af pensionen, og at deres pensioner følgelig er lavere, og at 
de i højere grad trues af fattigdom;

F. der henviser til, at kvinder er overrepræsenteret i deltidsjob og fleksible job;

G. der henviser til, at kvinder udgør en stor del af arbejdstagerne på det sorte arbejdsmarked, 
navnlig inden for husligt arbejde og pleje af plejekrævende personer;

H. der henviser til, at kvinder er overrepræsenteret i de lavest rangerende job og stillinger, 
hvad angår kvalifikationer, løn og prestige, og at kvinder derfor er udsat for større 
usikkerhed i ansættelsen og får mindre i løn end mænd;

I. der henviser til, at kvinder oplever større problemer med at forene arbejds- og familieliv, 
fordi det familiemæssige ansvar ikke altid deles ligeligt, og omsorgen for børn og andre 
plejekrævende familiemedlemmer primært hænger på kvinderne;

J. der henviser til, at forskellene mellem mænd og kvinder inden for områderne 
beskæftigelse, løn, pensionsindbetalinger, karriereafbrydelser, sort arbejde, usikkerhed i 
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ansættelsen og deltidsarbejde i forbindelse med familiemæssige forpligtelser har alvorlige 
konsekvenser for den pensionsindkomst, som kvinder vil kunne oppebære;

K. der henviser til, at den negative indvirkning af den økonomiske og finansielle krise i 
Europa på lønninger og beskæftigelse vil øge den fremtidige risiko for fattigdom blandt 
ældre;

L. der henviser til, at undersøgelsen 'Women living alone – an update", som Parlamentets 
Udvalg om Kvinder og Ligestilling har bestilt, viser de indbyggede risici ved nogle af de 
eksisterende pensionsordninger med hensyn til forværring af de kønsmæssige ubalancer, 
specielt for kvinder som bor alene;

M. der henviser til, at OECD's Social, Employment and Migration Working Paper nr. 116 
med titlen "Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World" (Veerle 
Miranda) belyser betydningen af det ulønnede arbejde, som endnu ikke anerkendes i de 
nationale pensionssystemer;

N. der henviser til, at beskæftigelsesraten i EU for folk i aldersgruppen 55-64 år kun er 
47,4 %, og kun 40,2 % for kvinder; der henviser til, at i nogle EU-lande udfyldes kun 2 % 
af alle ledige stillinger med personer i alderen 55+; der henviser til, at så lave 
beskæftigelsesrater medfører en pensionskløft mellem mænd og kvinder inden for samme 
generation samt en kløft mellem generationerne, som fører til betydelige forskelle i de 
økonomiske ressourcer, som forskellige generationer råder over;

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

P. der henviser til, at kvinder ofte er beskæftiget i dårligere betalte job og har mindre 
fleksibilitet på arbejdsmarkedet, navnlig når de er over 50 år, hvilket gør det vanskeligere 
at sætte penge til side til pensionsordninger;

1. understreger, at der i flere medlemsstater er behov for at reformere pensionssystemerne 
for at kunne håndtere befolkningsudviklingen og de ændrede arbejdsmarkeder;
understreger, at reformerne skal være socialt retfærdige og styrke solidaritetsmekanismer 
og ligestilling mellem mænd og kvinder; understreger, at reformerne bør inddrage 
arbejdsmarkedets parter og relevante interessenter og bør formidles ordentligt til borgerne;

2. påpeger, at medlemsstaterne bør støtte forskning i indvirkningen af forskellige metoder til 
pensionsindeksering på risikoen for fattigdom blandt ældre, idet der tages hensyn til 
kønsdimensionen; opfordrer medlemsstaterne til navnlig at tage hensyn til udviklingen i 
folks behov, efterhånden som de bliver ældre, herunder langtidspleje, for at sikre, at ældre 
mennesker, primært kvinder, kan få en tilstrækkelig pension og leve et værdigt liv;

3. understreger, at pensionspolitik er et centralt element i socialpolitik, og at pension både er 
en mekanisme til direkte økonomisk solidaritet mellem generationerne og en investering i 
fremtiden;
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4. peger på, at udformningen af pensionssystemerne er medlemsstaternes ansvar, og 
fremhæver fordelene ved en generel, samordnet tilgang på EU-plan;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at princippet om ligebehandling 
af kvinder og mænd anvendes konsekvent i pensionsforsikringsordninger, og at især 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger ikke diskriminerer kvinder, således at de ikke 
forstærker de eksisterende mønstre, som allerede stiller kvinder ringere med hensyn til 
ydelser og bidrag;

6. 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 daginstitutions- og plejehjemspladser, pensionspolitikker osv.;

7. minder om, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger med sigte på at fjerne løn- og 
indkomstforskellene mellem kvinder og mænd for samme arbejde og forskellene med 
hensyn til at opnå ansvarsfulde poster såvel som de kønsrelaterede uligheder på 
arbejdsmarkedet, som også har indvirkning på pensioner og fører til en betydelig forskel 
mellem de pensioner, der udbetales til kvinder, og de meget højere pensioner, der 
udbetales til mænd; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge revisionen af 
den eksisterende lovgivning; konstaterer, at løngabet mellem mænd og kvinder hårdnakket 
bliver ved at være stort til trods for utallige kampagner, mål og foranstaltninger i de senere 
år;

8. understreger, at det er nødvendigt at træffe omgående foranstaltninger mod løngabet 
mellem mænd og kvinder i den private sektor, som er specielt alvorligt i de fleste 
medlemsstater;

9. opfordrer medlemsstaterne til at fremme fleksibilitet med hensyn til pensionsalderen, idet 
der tages hensyn til kønsdimensionen, samt til at sikre en minimumspension;

10. peger på, at kvinder generelt udsættes for indirekte diskrimination og høj fattigdomsrisiko, 
når medlemsstaternes pensionssystemer ikke tager højde for de særlige forhold, som gør 
sig gældende for kvinder, der lever alene, eller for køn i det hele taget;

11. påpeger, at skønt fleksible arbejdstider og deltidsjob gør det nemmere at opnå balance 
mellem arbejds- og privatliv, navnlig for kvinder, medfører de også lavere lønninger og 
dermed lavere pensioner i fremtiden; fremhæver, at langt størstedelen af de lave lønninger 
og næsten alle de meget lave lønninger gives for deltidsarbejde, og at omkring 80 % af 
fattige arbejdstagere er kvinder;

12. understreger, at det er nødvendigt at mindske lønforskellene for mænd og kvinder med 
samme kvalifikationer og samme arbejde, da de får kvinders indkomster til at sakke endnu 
mere bagud i forhold til mænds og øger det store antal kvinder, som lever i fattigdom, når 
de bliver pensionister eller enker;

13. anerkender nødvendigheden af at tilpasse pensionsalderen for kvinder og mænd for at tage 
højde for stigningen i den forventede levealder, samtidig med at adgangen til livslang 
læring forbedres, der skabes en bedre sammenhæng mellem arbejds-, familie- og privatliv, 
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og at aktiv aldring fremmes;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage en livscyklustilgang til 
pension, som tager hensyn til en persons samlede arbejdsliv, herunder karriereafbrydelser 
og -ændringer, med henblik på at afspejle den sociale og økonomiske nytteværdi af 
ulønnet omsorgsarbejde og moderne arbejdsmønstre;

15. understreger betydningen af at gøre mænds og kvinders pensionsalder ensartet og forbedre 
ældre kvinders og mænds beskæftigelsesegnethed, således at de får mulighed for at blive 
på arbejdsmarkedet, hvilket vil bidrage betydeligt til at øge ældre arbejdstageres 
erhvervsaktivitet;

16. understreger, at kvinders lange gennemsnitlige perioder med deltidsarbejdsløshed, lavere 
lønninger og færre arbejdstimer i gennemsnit har omfattende konsekvenser for deres 
indtjening og sociale ydelser, og ikke mindst på længere sigt på deres pensioner;

17. understreger, at den længere forventede levetid for kvinder ikke bør give anledning til 
diskrimination i forbindelse med beregningen af pensioner;

18. glæder sig over, at Kommissionen agter at støtte udviklingen af supplerende 
pensionsopsparinger med henblik på at forøge pensionsindkomsterne;

19. understreger, at den første søjle fortsat bør være hovedleverandør af alderdomspensioner, 
og at Kommissionen bør træffe foranstaltninger for at gøre anden og tredje søjle mere 
tilgængelige og gennemsigtige for kvinder, da de i øjeblikket har færre muligheder end 
mænd for at opspare supplerende pensionsmidler;

20. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overholde og håndhæve lovgivningen om 
barselsrettigheder, så kvinder ikke stilles ugunstigt med hensyn til pension, fordi de er 
blevet mødre i løbet af deres arbejdsliv;

21. understreger, at det er nødvendigt at tilskynde medlemsstaterne til at informere borgerne 
bedre, således at de har kendskab til alle forhold, når de skal træffe beslutninger angående 
deres pensionsplanlægning;

22. tilskynder medlemsstaterne til at betragte de perioder, kvinder og mænd bruger på at tage 
sig af børn eller andre plejekrævende familiemedlemmer samt på husligt arbejde, som 
forsikrede perioder, der giver pensionsrettigheder og tages i betragtning ved beregningen 
af deres pension;

23. mener, at individualisering af pensionsrettigheder er nødvendigt ud fra et 
ligestillingsperspektiv, og at sikkerheden for mange ældre kvinder, som i øjeblikket er 
afhængige af enkepension og andre afledte rettigheder, ligeledes bør garanteres;

24. understreger, at socialpolitikker og sociale tjenester, der yder børnepasning og pleje af 
ældre og plejekrævende personer, er afgørende for at sikre, at kvinder har samme 
muligheder som mænd for at få betalt arbejde, som er foreneligt med deres familie- og 
privatliv, og som giver dem mulighed for at optjene pensionsrettigheder, der er 
tilstrækkelige til, at de kan modtage en anstændig pension, når de bliver gamle;
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25. understreger, at det er nødvendigt at tilskynde medlemsstaterne til – både i deres 
velfærdssystemer og i forbindelse med opnåelse af pensionsalderen – at anerkende den tid, 
kvinder i langt de fleste tilfælde har brugt på at yde omsorg eller støtte til 
familiemedlemmer;

26. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at foreslå nye løsninger med henblik på 
at sikre, at uformelt arbejde, som udføres lovligt, betales bedre og tages i betragtning ved 
beregning af pensionsrettigheder;

27. glæder sig over opfordringen i hvidbogen til at fremme godskrivning af plejeperioder, dvs. 
at pasning af plejekrævende personer tages i betragtning ved beregningen af pension for 
både kvinder og mænd, hvilket allerede er tilfældet i nogle medlemsstater;

28. anmoder om, at der i forbindelse med anerkendelsen af tidligere erfaringer bør tages 
hensyn til, hvis kvinder har været involveret og engageret i at drive foreninger for børn, 
personer med handicap eller plejekrævende personer, således at det bliver muligt for dem 
at undgå karriereafbrydelser, som ville mindske størrelsen af deres fremtidige pensioner;

29. anmoder om, at medlemsstaterne om nødvendigt revurderer deres velfærdssystemer for at 
undgå en betydelig forskel mellem kvinders og mænds pensionsniveauer, samt at de 
overvejer at indføre justeringskoefficienter for at tage hensyn til huller i bidragsbetalingen 
som følge af korttidsansættelser;

30. gentager endnu en gang, at det er vigtigt at bekæmpe kønsstereotyper, som traditionelt 
henviser kvinders arbejde til en sekundær position, hvilket resulterer i lavere løn for 
arbejde, der udføres af kvinder; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe kvalitetspræget og prismæssigt 
overkommelig børnepasning og pleje af plejekrævende personer;
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