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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),

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

B. der henviser til, at det som led i de ambitiøse målsætninger for beskæftigelsesprocenten i 
EU 2020-strategien er planen at øge beskæftigelsen med 25 % og samtidige tage den 
demografiske udfordring op,

C. der henviser til, at kvinders rolle er særligt bemærkelsesværdig i tider med demografiske 
ændringer, da der både er brug for dem som medarbejdere og mødre, og at der skal tages 
behørigt hensyn til denne dobbelte byrde, som mødre pålægges,

D. der henviser til, at kvinder som følge af deres længere forventede levetid udgør en stor del 
af den ældre befolkning,

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. 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;

3. understreger, at det kun er muligt at forene arbejds- og familieliv, hvis familier har adgang 
til kvalitetspasning til rimelige priser; 

4. erkender, at ældre kvinder på arbejdsmarkedet ofte udsættes for forskelsbehandling, og 
faktisk flere former for forskelsbehandling, hvilket der bør tages tilstrækkeligt hånd om; 

5. anerkender den vigtige rolle som omsorgspersoner, der spilles af ældre kvinder, hvis evner 
ofte undervurderes, og som kan bidrage til bedre forening af arbejds- og familieliv;

6. opfordrer til øget inddragelse af kvinder i alle aldersgrupper i livslange 
læringsprogrammer;

7. anmoder Det Europæiske Ligestillingsinstitut om at observere og analysere forbindelserne 
mellem generationer med udgangspunkt i køn og aldersgruppe.
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