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Ändringsförslag 1
Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 141, 

Or. fr

Ändringsförslag 2
Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Beaktandeled 1b (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av färdplanen för 
jämställdhet 2006–2010,

Or. fr

Ändringsförslag 3
Astrid Lulling

Förslag till yttrande
Beaktandeled 1c (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av EG-domstolens 
domar, särskilt domen i mål C-262/881,

Or. fr

                                               
1 Dom av den 17 maj 1990 i mål C-262/88 Barber (Rec. s. I-1889).
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Ändringsförslag 4
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Beaktandeled 1d (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av den rättsligt bindande 
FN-konventionen om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor 
(CEDAW 1979), särskilt artikel 11.1 d, 
11.1 e och 11.2 c,

Or. nl

Ändringsförslag 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Skäl A

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Α. Lissabonstrategins mål beträffande 
sysselsättning för kvinnor och äldre såväl 
som Barcelonamålen om barnomsorg är 
fundamentala för pensionssystemens 
långsiktiga stabilitet.

Α. Lissabonstrategins mål beträffande 
sysselsättning för kvinnor, ungdomar och 
äldre såväl som Barcelonamålen om 
barnomsorg är fundamentala för 
pensionssystemens långsiktiga stabilitet.

Or. el

Ändringsförslag 6
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Enligt FN:s millennieutvecklingsmål 
från år 2000, särskilt mål 3, ska män och 
kvinnor ha lika möjligheter.
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Or. nl

Ändringsförslag 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Skäl Aa (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Aa. Situationen på sysselsättningsområdet 
i Europa motsvarar inte de mål som satts 
upp i Lissabonstrategin om fler och bättre 
arbetstillfällen, full sysselsättning och ett 
fullt deltagande i samhället, särskilt för 
kvinnor. 

Or. en

Ändringsförslag 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Skäl Ab (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Ab. Köns- och generationstillhörighet har 
stor betydelse för risken att få en svagare 
ställning på arbetsmarknaden eftersom 
kvinnor samt äldre och yngre arbetstagare 
med atypiska anställningsavtal har det 
svårare att förbättra sin ställning på 
arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Β. Kvinnor tenderar generellt sett att ha 
fler avbrott i karriären med en långsam 
löneutveckling medan män vanligtvis har 
en rak yrkesbana med en stadig 
löneutveckling, vilket ger kvinnor lägre 
pensionsrätter än män och leder till en ökad 
fattigdomsrisk för kvinnor.

Β. Trots behovet av att öka 
sysselsättningsnivån bland kvinnor, 
tenderar kvinnor generellt sett att ha fler 
avbrott i karriären med en långsam 
löneutveckling medan män vanligtvis har 
en rak yrkesbana med en stadig 
löneutveckling, vilket ger kvinnor lägre 
pensionsrätter än män och leder till en ökad 
fattigdomsrisk för kvinnor.

Or. el

Ändringsförslag 10
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. Kvinnor tenderar generellt sett att ha 
fler avbrott i karriären med en långsam 
löneutveckling medan män vanligtvis har 
en rak yrkesbana med en stadig 
löneutveckling, vilket ger kvinnor lägre 
pensionsrätter än män och leder till en ökad 
fattigdomsrisk för kvinnor.

B. Kvinnor tenderar generellt sett att ha 
fler avbrott i karriären med en långsam 
löneutveckling medan män vanligtvis har 
en rak yrkesbana med en stadig 
löneutveckling, vilket ger kvinnor lägre 
pensionsrätter än män och leder till en ökad 
fattigdomsrisk för kvinnor, en risk som 
dessutom har längre varaktighet eftersom 
kvinnors medellivslängd är längre.

Or. nl
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Ändringsförslag 11
Roselyne Lefrançois

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att jämställdhet 
måste vara ett av målen när de sociala 
trygghetssystemen reformeras, eftersom de 
sociala trygghetssystemen är en av de 
bakomliggande orsakerna till den fortsatta 
bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden 
vad gäller såväl löner och 
karriärmöjligheter som den ojämna 
fördelningen av familje- och 
hushållsansvar.

1. Europaparlamentet anser att jämställdhet 
måste vara ett av målen när de sociala 
trygghetssystemen och pensionssystemen
reformeras. Bristen på jämställdhet i dessa 
systemberor framför allt på indirekta 
orättvisor som uppkommit till följd av den 
fortsatta bristen på jämställdhet på 
arbetsmarknaden vad gäller såväl löner och 
karriärmöjligheter som den ojämna 
fördelningen av familje- och 
hushållsansvar, och därför endast kan 
åtgärdas till fullo med globala åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1Europaparlamentet anser att jämställdhet 
måste vara ett av målen när de sociala 
trygghetssystemen reformeras, eftersom de 
sociala trygghetssystemen är en av de 
bakomliggande orsakerna till den fortsatta 
bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden 
vad gäller såväl löner och 
karriärmöjligheter som den ojämna 
fördelningen av familje- och 
hushållsansvar.

1. Europaparlamentet anser att jämställdhet 
måste vara en av principerna när de 
sociala trygghetssystemen reformeras, 
eftersom de sociala trygghetssystemen är 
en av de bakomliggande orsakerna till den 
fortsatta bristen på jämställdhet på 
arbetsmarknaden vad gäller såväl löner och 
karriärmöjligheter som den ojämna 
fördelningen av familje- och 
hushållsansvar.

Or. nl
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Ändringsförslag 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller att en 
analys och reform av medlemsstaternas 
sociala trygghetssystem måste göras 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och 
inbegripa en individualisering av rätten 
till socialförsäkring. Den sociala 
tryggheten och samhällstjänsterna bör 
anpassas till de förändrade 
familjestrukturerna och de sociala 
trygghetssystemen måste på ett bättre sätt 
komma åt kvinnors utsatta situation och 
tillgodose behoven hos icke-traditionella 
familjer och ensamföräldrar.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang nödvändigheten av en aktiv 
sysselsättningspolitik för kvinnor och äldre 
för att, genom pensionsavgifter, garantera 
rätten till en skälig pension.

2. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang nödvändigheten av en aktiv 
sysselsättningspolitik för kvinnor, 
ungdomar och äldre, för att fullt ut 
utnyttja arbetskraft och företagande och
för att, genom pensionsavgifter, garantera 
rätten till en skälig pension.

Or. el
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Ändringsförslag 15
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang nödvändigheten av en aktiv 
sysselsättningspolitik för kvinnor och äldre 
för att, genom pensionsavgifter för att
garantera rätten till en skälig pension.

2. Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang nödvändigheten av en aktiv 
sysselsättningspolitik för kvinnor och äldre 
för att, bland annat genom 
pensionsavgifter, garantera rätten till en 
skälig pension.

Or. nl

Ändringsförslag 16
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
positiv särbehandling, i enlighet med 
artikel 141 i EG-fördraget, kan tillämpas 
för att uppnå lika löner och att 
socialförsäkringsavgifter enligt 
gemenskapens rättspraxis betraktas som en 
del av lönen.

3. Europaparlamentet påminner om att 
positiv särbehandling, i enlighet med 
artikel 141 i EG-fördraget, kan tillämpas 
för att åstadkomma lika löner och att 
socialförsäkringsavgifter enligt 
gemenskapens rättspraxis betraktas som en 
del av lönen.

Or. nl

Ändringsförslag 17
Roselyne Lefrançois

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att frågan 
om en individualisering av 
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trygghetssystemen bör behandlas med 
försiktighet eftersom denna åtgärd, trots 
att den ofta presenteras som ett sätt att 
främja kvinnors självständighet, kan ha 
negativa följder för kvinnor, särskilt för 
dem med begränsade tillgångar. 

Or. fr

Ändringsförslag 18
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta studera och 
arbeta med hur individualiseringen av 
bidragssystemen påverkar jämställdheten.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta studera och öka 
kunskapen om hur individualiseringen av 
bidragssystemen påverkar jämställdheten.

Or. nl

Ändringsförslag 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet kräver att 
kommissionen och medlemsstaterna 
omgående vidtar åtgärder för att förbjuda 
direkt diskriminering i 
tjänstepensionssystemen, däribland att 
pensionsnivå och pensionsavgifter räknas 
ut på grundval av könsspecifika 
försäkringsmatematiska faktorer. 

Or. en
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Ändringsförslag 20
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Ett erkännande av den tid som ägnas åt
att förena familjeliv och yrkesliv, såsom 
moderskapsledighet, föräldraledighet, vård 
av anhörig och vård av barn t.ex. genom en 
förlängning av de obligatoriska
pensionsförsäkringsperioderna för att 
komplettera antalet fullgjorda 
försäkringsperioder som krävs för att ha 
rätt till pension.

– Ett erkännande av den tid under vilken 
det är nödvändigt att förena familjeliv och 
yrkesliv, såsom moderskapsledighet, 
föräldraledighet, vård av anhörig och vård 
av barn, t.ex. genom kompensation för 
glappen mellan
pensionsförsäkringsperioderna för att 
komplettera antalet fullgjorda 
försäkringsperioder som krävs för att ha 
rätt till pension.

Or. nl

Ändringsförslag 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Ett erkännande av den tid som ägnas åt 
att förena familjeliv och yrkesliv, såsom 
moderskapsledighet, föräldraledighet, vård 
av anhörig och vård av barn t.ex. genom en 
förlängning av de obligatoriska 
pensionsförsäkringsperioderna för att 
komplettera antalet fullgjorda 
försäkringsperioder som krävs för att ha 
rätt till pension.

– Ett erkännande av den tid som ägnas åt 
att förena familjeliv och yrkesliv, såsom 
moderskapsledighet, föräldraledighet, vård 
av anhörig, vård av barn, vidareutbildning, 
omskolning och livslångt lärande, t.ex. 
genom en förlängning av de obligatoriska 
pensionsförsäkringsperioderna för att 
komplettera antalet fullgjorda 
försäkringsperioder som krävs för att ha 
rätt till pension.

Or. el
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Ändringsförslag 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Ett erkännande av den tid som ägnas åt 
att förena familjeliv och yrkesliv, såsom 
moderskapsledighet, föräldraledighet, vård 
av anhörig och vård av barn t.ex. genom en 
förlängning av de obligatoriska 
pensionsförsäkringsperioderna för att 
komplettera antalet fullgjorda 
försäkringsperioder som krävs för att ha 
rätt till pension.

– Ett erkännande av den tid som ägnas åt 
att förena familjeliv och yrkesliv, såsom 
föräldraledighet, vård av anhörig och vård 
av barn t.ex. genom en förlängning av de 
obligatoriska 
pensionsförsäkringsperioderna för att 
komplettera antalet fullgjorda 
försäkringsperioder som krävs för att ha 
rätt till pension.

Or. en

Ändringsförslag 23
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Delning av pensionsrättigheter 
(”pension splitting”) vid skilsmässa*.

– Rättvis delning av pensionsrättigheter 
(”pension splitting”) vid skilsmässa1.

Or. nl

Ändringsförslag 24
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Att bibehålla eller införa härledda – Att bibehålla eller införa härledda 
                                               
1 Resolution av den 21 januari 1994 om rätten för kvinnor som är frånskilda eller separerat från sin make att dela 
makens pensionsrättigheter i gemenskapens medlemsstater (EGT C 44, 14.2.1994, s. 218).
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rättigheter för efterlevande genom en 
efterlevandepension, särskilt för de 
efterlevande som har gått ner i arbetstid 
eller som har gått i pension för att åta sig 
familje- och hushållsansvar.

rättigheter för efterlevande genom en 
rättvis efterlevandepension, särskilt för de 
efterlevande som har gått ner i arbetstid 
eller som har gått i pension för att åta sig 
familje- och hushållsansvar.

Or. nl

Ändringsförslag 25
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Möjlighet till en minimipension, trots 
avbrott när det gäller inbetalningar till 
pensionssystemet eller inbetalningar som 
grundar sig på låga löner.

– Möjlighet till en kompenserande
pension, trots avbrott när det gäller 
inbetalningar till pensionssystemet eller 
inbetalningar som grundar sig på låga 
löner.

Or. nl

Ändringsförslag 26
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 6 – strecksats 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– Införande av system som möjliggör en 
frivillig pensionsavgång i etapper då man 
fortsätter att arbeta deltid före och efter 
pensionsålder.

– Införande av system som möjliggör en 
pensionsavgång i etapper eller att man 
fortsätter att arbeta deltid efter 
pensionsålder för att på så sätt förbättra 
sin pension.

Or. nl
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Ändringsförslag 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 21 februari 1997 om 
situationen för medhjälpande makor och 
makar till egna företagare* vilken bland 
annat krävde anslutning till 
pensionsförsäkringen för medhjälpande 
makor och makar.

7. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 21 februari 1997 om 
situationen för medhjälpande makor och 
makar till egna företagare1 vilken bland 
annat krävde att den som tog emot stöd 
skulle bidra till sin partners 
pensionsförsäkring.

Or. el

Ändringsförslag 28
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 21 februari 1997 om 
situationen för medhjälpande makor och 
makar till egna företagare* vilken bland 
annat krävde anslutning till 
pensionsförsäkringen för medhjälpande 
makor och makar.

7. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 21 februari 1997 om 
situationen för medhjälpande makor och 
makar till egna företagare2 vilken bland 
annat krävde individuell anslutning till 
pensionsförsäkringen för medhjälpande 
makor och makar.

Or. nl

                                               
1 EGT C 85, 17.3.1997, s. 186.
2 EGT C 85, 17.3.1997, s. 186.
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Ändringsförslag 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 12 mars 2008 om 
kvinnornas situation i 
EU:s landsbygdsområden1, och uppmanar 
än en gång kommissionen att före 
utgången av 2008 lägga fram en 
omarbetad version av direktiv 
86/613/ΕEG2som föreskriver individuella 
bidrag och pensionsrättigheter för 
kvinnor som hjälper till inom 
jordbruksföretag.

Or. el

Ändringsförslag 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant följa 
medlemsstaternas reformer av 
socialförsäkrings- och pensionssystemen. 
Kommissionen bör jämföra hur dessa 
system fram till idag påverkat kvinnors 
sysselsättning och koncentrera sig på de 
metoder som visat sig vara bäst, särskilt 
för att minska löneklyftorna mellan 
kvinnor och män och för att göra det 
möjligt att förena familjeliv och yrkesliv.

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av 
kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under 
havandeskap och moderskap, EGT L 359, 19.12.1986, s. 56.
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