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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 pensionssystemers aktuarmæssige beregninger er baseret på løn og 
arbejdstid, og at pensionsbeløbet svinger betragteligt dels på grund af arbejdsafbrydelser 
og deltidsarbejde og dels lønforskelle mellem kønnene,

B. der henviser til, at kvinder oftere afbryder deres karriere for at tage sig af børn og syge 
eller ældre familiemedlemmer, og grundet deres familiemæssige forpligtelser har tendens 
til oftere end mænd at tage deltidsstillinger og usikre job, 

C. der henviser til, at forarmelse oftere berører pensionister end arbejdstagere og oftere 
kvinder end mænd, og at ældre kvinder er den mest sårbare gruppe, hvad angår risikoen 
for fattigdom,

D. 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 følge af de vedvarende lønforskelle mellem kønnene, som 
stadig er omkring 17 %,

E. der henviser til, at den lovbestemte pensionsalder er blevet hævet i de fleste europæiske 
systemer, og at kvinder har højere forventet levealder end mænd,

F. 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;

1. er af den opfattelse, at pensionssystemerne bør være baseret på tilstrækkelige og 
bæredygtige kriterier og tage hensyn til de perioder, hvor kvinder ikke arbejder eller 
arbejder deltids;

2. mener, at den periode, som kvinder bruger på at tage sig af børn eller andre plejekrævende 
familiemedlemmer, bør anerkendes i beregningssystemerne og tages i betragtning ved 
udmåling af arbejdsperioden samt alle former for kontrakter;

3. opfordrer medlemsstaterne - navnlig de nye medlemsstater - til at tage deres 
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pensionssystemer op til revision under hensyntagen til kvinders længere forventede 
levetid og de betragtelige lønforskelle mellem mænd og kvinder, som afspejles i størrelsen 
af udbetalte pensioner, og som ofte indebærer, at de pågældende kommer under 
fattigdomsgrænsen;

4. glæder sig over Kommissionens grønbog om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige 
pensionssystemer i Europa.


