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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 befolkningens aldring risikerer at sætte de offentlige udgifter til social 
beskyttelse under pres, idet pensioner udgør størstedelen af disse udgifter;

B. 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 fattigdomsgrænsen i Unionen;

C. der henviser til, at kvinder oftere afbryder deres karrierer end mænd for at varetage 
pasningsopgaver, og at disse perioder med afbrydelser ikke eller blot delvis tages i 
betragtning ved beregningen af pensionen, og at deres pensioner følgelig er lavere, og at 
de i højere grad trues af fattigdom;

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

1. understreger, at det haster med at gennemføre en reform af pensionssystemerne for at 
følge den økonomiske og demografiske udvikling og for at forbedre Europas 
vækstudsigter;

2. minder om, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, som sigter efter at fjerne 
lønforskellene mellem kvinder og mænd;

3. anerkender nødvendigheden af at tilpasse pensionsalderen for at tage højde for stigningen 
i den forventede levealder, samtidig med at adgangen til livslang læring forbedres, der 
skabes en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv, og at aktiv 
aldring fremmes;

4. understreger betydningen af at gøre mænds og kvinders pensionsalder ensartet, hvilket vil 
bidrage betydeligt til at øge ældre arbejdstageres erhvervsaktivitet;

5. glæder sig over Kommissionens initiativ, der sigter efter at støtte udviklingen af 
supplerende pensionsopsparinger med henblik på at forøge pensionsindkomsterne;

6. 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;

7. 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 visse medlemsstater.


