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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 målene i Lissabonstrategien om kvinders og ældres beskæftigelse og 
Barcelonamålene om børnepasningsordninger er af afgørende betydning for 
pensionsordningernes bæredygtighed,

B. der henviser til, at kvinder generelt ofte har et mindre homogent karriereforløb med en 
svag lønudvikling, hvorimod mænd ofte har et kontinuerligt karriereforløb med en 
stærkere lønudvikling, hvilket resulterer i en skævhed med hensyn til indbetaling af bidrag 
til pensionsordninger og en større fattigdomsrisiko for kvinder,

1. mener, at ligestilling mellem mænd og kvinder bør være et af målene i forbindelse med
reformer af socialsikringssystemer, i det omfang den berøres af en vedvarende ulighed på 
arbejdsmarkedet med hensyn til løn og karrieremuligheder og den ulige fordeling af 
ansvaret for familien og husholdningen;

2. insisterer i denne forbindelse på nødvendigheden af aktive politikker til fremme af 
kvinders og ældres beskæftigelse for at sikre retten til en anstændig pension på grundlag 
af bidrag til pensionsordninger;

3. minder om, at der kan vedtages positive foranstaltninger til fremme af ligeløn, jf. EF-
traktatens artikel 141, og at sociale bidrag betragtes som en del af lønnen i henhold til 
EU's retspraksis;

4. anmoder Kommissionen om at videreføre forskningen i og andre tiltag vedrørende 
følgerne af individualiseringen af de sociale rettigheder for ligebehandlingen af kvinder og 
mænd;

5. opfordrer regeringerne, arbejdsmarkedets parter og repræsentanterne fra 
kvindeorganisationerne til fortsat at være opmærksom på de mulige eller reelle følger af 
pensionsreformer for ligestillingen mellem mænd og kvinder og at sikre, at denne 
ligestilling garanteres gennem afhjælpende foranstaltninger;

6. mener, at følgende afhjælpende foranstaltninger kan sikre og fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder i forbindelse med pensionsreformer, samtidig med at der tages hensyn 
til de forskellige systemer i medlemsstaterne:

– anerkendelse af perioder afsat til arbejdslivets forening med familielivet, herunder 
barselsorlov, forældreorlov, perioder afsat til en plejekrævende forælder, 
uddannelsesmæssige forpligtelser, f.eks. i form af forhøjelse af de obligatoriske 
forsikringsperioder med henblik på at supplere de forsikringsperioder, der kræves for at 
være pensionsberettiget; 
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– deling af pensionsrettigheder ("pension splitting") i tilfælde af skilsmisse1;

– fastholdelse eller indførelse af afledte rettigheder for den overlevende ægtefælle i form 
af enkepension, navnlig for ægtefæller, der har arbejdet på nedsat tid eller stoppet deres 
erhvervsaktivitet for at påtage sig ansvaret for familien og husholdningen;

– muligheder for tildeling af en mindstepension på trods af afbrudt medlemskab eller 
lavtlønsbaserede bidrag;

– pensionsregulering på grundlag af pris- og lønindekser for at fastholde købekraften;

– indførelse af ordninger, der gør det muligt gå på pension gradvist og frivilligt, samtidig 
med at den pågældende fortsætter med at arbejde på deltid før og efter pensionsalderens 
indtræden;

7. minder om sin beslutning af 21. februar 1997 om medhjælpende ægtefæller2, hvori der 
bl.a. blev stillet krav om bidragspligt for medhjælpende ægtefæller til pensionsordninger.

                                               
1 Beslutning om deling af pensionsrettigheder til fordel for kvinder, der er skilt eller separeret fra deres 
ægtefælle, i EF' s medlemsstater (EFT C 44 af 14.2.1994, s. 218).
2 EFT C 85 af 17.3.1997, s. 186.
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