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DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.6.2017 A8-0197/1 

Ændringsforslag  1 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at det voksende 

individuelle ansvar for beslutninger om 

opsparing, som indebærer forskellige risici, 

også betyder, at den enkelte borger skal 

informeres tydeligt om de til rådighed 

værende muligheder og de hermed 

forbundne risici; der henviser til, at både 

kvinder og mænd, og navnlig kvinder, skal 

støttes i at udvikle deres finansielle 

færdigheder for at kunne træffe 

informerede beslutninger på et stadig mere 

komplekst område; 

H. der henviser til, at det voksende 

individuelle ansvar for beslutninger om 

opsparing, som indebærer forskellige risici, 

også betyder, at den enkelte borger skal 

informeres tydeligt om de til rådighed 

værende muligheder og de hermed 

forbundne risici; der henviser til, at krisen 

har vist, at private pensionsfonde er 

afhængige af udviklingen på de 

finansielle markeder, hvilket i mange 

tilfælde udgør en fare for ældre 

menneskers pensioner, og at de ældre 

undertiden er dårligt informerede om 

konsekvenserne af at deltage i disse 

fonde; der henviser til, at både kvinder og 

mænd, og navnlig kvinder, vederlagsfrit 

skal støttes i at udvikle deres finansielle 

færdigheder for at kunne træffe 

informerede beslutninger på et stadig mere 

komplekst område; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.6.2017 A8-0197/2 

Ændringsforslag  2 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at fagforeninger 

og overenskomstforhandlinger kan spille 

en afgørende rolle med hensyn til at sikre 

beskyttelse af ældres rettigheder; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Ændringsforslag  3 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning T a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ta. der henviser til, at de seneste 

reformer af pensionssystemerne i 

medlemsstaterne har forhøjet 

pensionsalderen, mindsket 

indekseringsniveauer for ajourføring af 

ordninger, øget betydningen af 

bidragsmæssige aspekter såsom 

varigheden og kontinuiteten af 

bidragsperioderne for retten til ydelser, 

fremmet de private pensionsordningers 

rolle og bidraget til at udvide den 

kønsbestemte pensionskløft; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Ændringsforslag  4 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AF a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  AFa. der henviser til, at flere 

investeringer i universel offentlig 

sundhedspleje, et offentligt socialt 

servicenetværk og omsorgsordninger af 

god kvalitet til personer, der ikke kan 

klare sig selv, ville bidrage til at sikre, at 

folk kan udøve deres ret til at leve 

anstændigt på deres gamle dage; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Ændringsforslag  5 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. påpeger, at høj arbejdsløshed 

kombineret med den finansielle og 

økonomiske krises virkninger har tvunget 

mange familier til at være afhængige af 

én enkelt indkomst, som i mange tilfælde 

er den pension, som ældre personer 

modtager; er overbevist om, at et 

menneskeligt samfund er nødt til at være 

baseret på princippet om solidaritet 

mellem generationerne; definerer 

retfærdighed mellem generationerne som 

en ligelig fordeling af goder og byrder 

mellem generationerne; er af den 

opfattelse, at et effektivt samarbejde 

mellem generationerne bygger på 

solidaritet og skal være præget af gensidig 

respekt, ansvarlighed og vilje til at drage 

omsorg for hinanden, med forbehold af 

det endelige og overordnede ansvar, som 

påhviler medlemsstaterne; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Ændringsforslag  6 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. erkender endvidere i denne 

henseende, at nøglefaktorer i forbindelse 

med at forebygge og mindske de 

kønsbestemte pensionsforskelle er 

kvinders adgang til arbejdsmarkedet, med 

beskæftigelse af god kvalitet, støtte til 

avancement, bedre balance mellem 

arbejde og privatliv for både mænd og 

kvinder og bekæmpelse af kønsopdelingen 

inden for uddannelse og beskæftigelse;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Ændringsforslag  7 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4b. henleder opmærksomheden på den 

vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter 

spiller i drøftelserne af spørgsmål 

vedrørende mindsteløn, samtidig med at 

nærhedsprincippet overholdes; 

understreger den vigtige rolle, som 

kollektive overenskomstforhandlinger og 

fagforeninger spiller med hensyn til at 

sikre, at de ældre har adgang til offentlige 

pensioner i overensstemmelse med 

principperne om solidaritet mellem 

generationerne og ligestilling mellem 

kønnene; understreger, at det er vigtigt at 

tage behørigt hensyn til arbejdsmarkedets 

parter, når der træffes politiske afgørelser 

om at ændre væsentlige retlige aspekter af 

betingelserne for at opnå pensionskrav; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til i 

samarbejde med arbejdsmarkedets parter 

og ligestillingsorganisationerne at 

udarbejde og gennemføre en politik, som 

skal fjerne de kønsbestemte lønforskelle; 

henstiller, at medlemsstaterne 

regelmæssigt foretager en kortlægning af 

lønsituationen som et supplement til 

denne indsats; 

Or. en 



 

AM\1127458DA.docx  PE605.501v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.6.2017 A8-0197/8 

Ændringsforslag  8 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4c. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre respektfulde og 

fattigdomsforebyggende foranstaltninger 

for arbejdstagere, hvis helbred ikke gør 

det muligt for dem at arbejde frem til den 

lovbestemte pensionsalder; mener, at 

ordninger med tidlig pensionering fortsat 

bør gælde for arbejdstagere, der udsættes 

for belastende eller farlige 

arbejdsforhold; mener, at en forøgelse af 

beskæftigelsesfrekvensen ved hjælp af 

kvalitetsjob kunne bidrage til at begrænse 

den fremtidige stigning i antallet af 

personer, der er ude af stand til at arbejde 

indtil den lovbestemte pensionsalder, og 

dermed til at lette den finansielle byrde i 

forbindelse med aldring; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Ændringsforslag  9 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4d. er dybt bekymret over den 

indvirkning, som de landespecifikke 

henstillinger, der er fremkaldt af de 

økonomiske stramninger, har haft på 

pensionsordningerne og deres 

bæredygtighed og adgangen til 

bidragsbaserede pensioner i et stigende 

antal medlemsstater, og over disse 

henstillingers negative indvirkning på 

indkomstniveauer og de sociale 

overførsler, der er nødvendige for at 

udrydde fattigdom og social udstødelse; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Ændringsforslag  10 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at 

foretage en grundig vurdering af, hvilke 

virkninger de landespecifikke henstillinger 

samt henstillingerne i hvidbogen fra 2012 

om pensioner, der har til formål at 

bekæmpe årsagerne til pensionsforskellene, 

har for de mest sårbare grupper, især 

kvinder, og at etablere en formel indikator 

for den kønsbestemte pensionsforskel og 

gennemføre systematisk overvågning; 

efterlyser passende evaluering af 

henstillingerne eller de foranstaltninger, 

der hidtil er blevet truffet, samt 

overvågning af deres kønsspecifikke 

konsekvenser; opfordrer Kommissionen til 

at støtte udviklingen af kønsopdelte 

statistikker og kønsopdelt forskning for at 

styrke overvågningen og evalueringen af 

virkningerne af pensionsreformer på 

kvinders velfærd og velvære; 

7. opfordrer Kommissionen til at 

foretage en grundig vurdering af, hvilke 

virkninger de landespecifikke henstillinger 

samt henstillingerne i hvidbogen fra 2012 

om pensioner, der har til formål at 

bekæmpe årsagerne til pensionsforskellene, 

har for de mest sårbare grupper, især 

kvinder, og at etablere en formel indikator 

for den kønsbestemte pensionsforskel og 

gennemføre systematisk overvågning; 

efterlyser passende evaluering af 

henstillingerne eller de foranstaltninger, 

der hidtil er blevet truffet, samt 

overvågning af deres kønsspecifikke 

konsekvenser; opfordrer Kommissionen til 

at medtage en indikator for den 

kønsbestemte pensionsforskel blandt 

resultattavleindikatorerne og til at støtte 

udviklingen af kønsopdelte statistikker og 

kønsopdelt forskning for at styrke 

overvågningen og evalueringen af 

virkningerne af pensionsreformer på 

kvinders velfærd og velvære; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Ændringsforslag  11 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at sikre, at princippet 

om ikke-forskelsbehandling og lighed 

anvendes på arbejdsmarkedet og i 

forbindelse med adgangen til 

beskæftigelse, og navnlig til at træffe 

socialsikringsforanstaltninger med 

henblik på at sikre, at kvinders løn og ret 

til sociale ydelser, herunder pension, er i 

overensstemmelse med princippet om 

ligeløn for lige arbejde eller for arbejde af 

samme værdi; opfordrer medlemsstaterne 

til at indføre passende foranstaltninger til 

at begrænse overtrædelser af princippet 

om lige løn for mænd og kvinder for lige 

arbejde eller for arbejde af samme værdi; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Ændringsforslag  12 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre Kommissionens henstillinger 

om løngennemsigtighed, kønsneutrale 

stillingsbeskrivelser og kønsneutral 

stillingsklassifikation og omvendt 

bevisbyrde i forbindelse med sagsanlæg 

om kønsbestemt diskrimination på 

arbejdspladsen; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Ændringsforslag  13 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. mener, at det bør anbefales at 

forhøje lønningerne i lavtlønssektorer, 

hvor kvinder er i overtal, som et redskab 

til at nå dette mål; opfordrer 

medlemsstaterne til at vedtage 

foranstaltninger til at sikre en 

pensionsdækning for atypiske 

arbejdstagere, der svarer til 

pensionsdækningen for andre 

arbejdstagere; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Ændringsforslag  14 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. erindrer om opfordringen til 

Kommissionen til at fremsætte et forslag 

om et direktiv om plejeorlov, som giver 

omsorgsydende personer passende 

aflønning og social beskyttelse, og til at 

udarbejde en god praksis for udformning 

af pensionsrettighedsordninger i alle 

medlemsstater med henblik på at 

modernisere og udvide dette instrument 

overalt i EU og dermed mindske 

pensionsforskellene mellem mænd og 

kvinder; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Ændringsforslag  15 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  26a. opfordrer medlemsstaterne til at 

sikre, at der etableres passende og 

tilstrækkelige offentlige tjenesteydelser af 

høj kvalitet og til overkommelige priser; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Ændringsforslag  16 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30a. advarer om den risiko for 

ligestillingen, som ligger i skift fra 

socialsikringspensioner til personligt 

finansierede pensioner, eftersom de 

personlige pensioner er baseret på 

individuelle bidrag og ikke kompenserer 

for perioder, der er tilbragt med pasning 

af børn og andre i familien, der ikke kan 

klare sig selv, eller perioder med 

arbejdsløshed, sygdom eller handicap; 

påpeger, at reformer af pensionssystemet, 

der knytter sociale ydelser sammen med 

vækst og med situationen på 

arbejdsmarkedet og de finansielle 

markeder, kun fokuserer på 

makroøkonomiske aspekter og ikke tager 

hensyn til det sociale formål med 

pensioner; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Ændringsforslag  17 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  33a. fastholder, at forskelle i mænds og 

kvinders gennemsnitlige forventede 

levetid også direkte eller indirekte kan 

føre til ugunstige situationer med hensyn 

til ydelser, især for så vidt angår 

pensioner; noterer sig den generelle 

tendens til at opfordre medlemsstaterne til 

gradvist at hæve pensionsalderen, hvilket 

hverken giver mulighed for et 

generationsskifte eller balance mellem 

arbejdsliv og privatliv, især fordi 

lavtlønsjobs hyppigere varetages af 

kvinder;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Ændringsforslag  18 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel 

2016/2061(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34a. påpeger, at anvendelsen af 

bæredygtighedsfaktoren, der knytter 

pensionstendenser sammen med den 

forventede levetid og befolkningens 

aldring, hvilket kunne øge det finansielle 

pres på de offentlige 

socialsikringssystemer, kunne undgås ved 

hjælp af bl.a. en økonomisk politik til 

fremme af udvikling og beskæftigelse 

gennem nye offentlige investeringer og en 

bedre indkomstomfordeling; 

Or. en 

 

 


