
(Ekstern oversættelse)

PA\589071DA.doc PE 364.997v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FORELØBIG
2005/2097(INI)

14.11.2005

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om social sikring og social integration
(2005/2097(INI))

Rådgivende ordfører: Věra Flasarová



(Ekstern oversættelse)

PE 364.997v01-00 2/4 PA\589071DA.doc

DA

PA_NonLeg



(Ekstern oversættelse)

PA\589071DA.doc 3/4 PE 364.997v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at befolkningen i OECD-landene ifølge statistikker fra kilder i OECD 
aldres, og mens der på nuværende tidspunkt er 38 pensionister for hver 100 beskæftigede, 
kan dette tal stige til 70 pensionister for hver 100 beskæftigede, hvis 
beskæftigelsespolitikken forbliver uændret,

B. der henviser til, at forsøg på at bekæmpe fattigdom verden over ifølge Befolkningsfondens 
rapport fra 2005 ikke vil være vellykkede, medmindre der hurtigt træffes foranstaltninger 
til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn samt diskriminering af og vold mod 
kvinder og piger,

C. der henviser til, at procentdelen af folk i fare for social udstødelse i EU-landene er 
stigende, hvilket også gælder procentdelen af risikogrupper, som i forhold til social 
integration generelt er værre stillede end andre befolkningsgrupper,

1. anbefaler, at prioriteringen af effektiv håndtering af spørgsmål om ligestilling føjes til de 
syv socialpolitiske hovedprioriteringer, og at antallet af socialpolitiske hovedprioriteringer 
derved øges fra syv til otte;

2. foreslår, at der lægges mere vægt på evaluering af information og statistik, som indsamles 
af det nyligt etablerede institut for ligebehandling af mænd og kvinder (Gender Institute);

3. er enig i, at der skal lægges vægt på at udrydde børnefattigdom, men fremhæver samtidig, 
at situationen for børn er tæt forbundet med spørgsmålet om lige muligheder, hvilket har 
indflydelse på den videre udvikling af familien som institution;

4. understreger, at en tredjedel af fødslerne i EU ifølge Eurostat-kilder nu forekommer uden 
for ægteskabet, og at dette tal vokser årligt; denne tendens understreger, at der er behov 
for en effektiv mekanisme til at fremme familiens rette funktion som institution ved bl.a. 
at fokusere på mulighederne for dens fremtidige udvikling;

5. fremhæver, at menneskets stadig længere levetid måske blot betyder en længere 
alderdomsperiode, medmindre der ændres livsstil, arbejdsrytme, sundhedspleje, ernæring 
og uddannelse; disse ændringer skal være mulige for den størst mulige procentdel af 
befolkningen og for alle aldersgrupper og sociale grupper;

6. anbefaler, at pensionssystemer ikke består af en lang række sociale og supplerende 
pensionsordninger (uanset om de er lovbestemte eller private), men de bør også tage højde 
for en række variationer vedrørende en acceptabel pensionsalder på baggrund af køn, 
profession og, for kvinders vedkommende, antallet af børn;

7. fremhæver, at en aktiv socialpolitik og bevarelsen af velfærdsstaten er blandt de bærende 
og grundlæggende principper i EU; samtidig er disse principper dog dyre, og 
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finansieringen af dem sætter EU i en ufordelagtig position i forhold til en moderne 
globaliseret verden, især med hensyn til økonomisk konkurrence med andre store 
økonomier i verden; ikke desto mindre skal EU fastholde disse principper;

8. foreslår at gøre mere ved spørgsmål vedrørende social integration, især med hensyn til 
indvandrere fra andre dele af verden med andre kulturer, hvor de kulturelle værdier og 
traditioner på visse områder måske ikke svarer til de normer, der er accepteret i EU-
landene; Disse forskelle vil muligvis give anledning til konflikter og misforståelser og 
gøre det sværere at integrere disse forskellige grupper mennesker, hvilket især er tilfældet 
for den yngre generation, som illustreret af aktuelle begivenheder i Europa.


