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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 EU for øjeblikket står over for den værste økonomiske og finansielle 
krise siden Verdenskrisen i 1930erne;

B. der henviser til, at den økonomiske krise især har alvorlige følger for kvinder, som 
rammes både direkte og indirekte, navnlig med hensyn til forskellen i erhvervsfrekvens 
mellem mænd og kvinder;

C. der henviser til, at den fortsatte underrepræsentation af kvinder på alle niveauer i 
beslutningstagningen og dialogen mellem arbejdsmarkedets parter hænger tæt sammen 
med deres underrepræsentation i regeringer, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, 
hvor sidstnævnte konsekvent er mindre tilbøjelige til at lade sig repræsentere af kvinder, 
hvilket kan føre til, at der ikke føres en klar og sammenhængende politik vedrørende 
ligestillingsaspekterne i disse sager;

1. påpeger, at der uden tvivl er store muligheder for at fremme ligestillingen i forbindelse 
med dialogen om arbejdsmarkedsforhold mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter 
og under kollektive overenskomstforhandlinger, og understreger betydningen af kollektive 
overenskomstforhandlinger mellem ledelse og arbejdstagere for at forbedre balancen 
mellem arbejds- og familieliv og behandle ligestillingsspørgsmålet, herunder navnlig 
bekæmpe den kønsbestemte lønforskel og glasloftet;

2. påpeger, at der ikke findes ret megen dokumentation om repræsentationsmønstret på de 
forskellige planer (lokalplanet, sektorplanet, brancheplanet, det nationale plan, det 
grænseoverskridende plan og det internationale plan); understreger, at der så godt som 
ingen oplysninger findes om kvindernes repræsentation med hensyn til alder, seksuel 
orientering, kvalifikationer, samfundsklasse, etnisk baggrund, nationalitetsstatus og race; 
understreger betydningen af at differentiere disse oplysninger;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at kvinder kan udøve deres 
rettigheder på alle samfundsområder uden forskelsbehandling, og understreger kvindernes 
ret til at deltage i udformningen og gennemførelsen af væsentlige politiske anliggender, 
navnlig ved at udøve offentlige hverv og ved at blive valgt ind i repræsentative organer i 
fagforeninger og i samarbejdsudvalg;

4. beklager, at kvinders særlige behov ignoreres i de kollektive overenskomstforhandlingers 
forskellige faser, på trods af at det er kvinderne, der er forsørgere i de fleste familier med 
enlige forældre, som er særligt ramt af krisen; understreger, at der uden en ændring i selve 
forhandlingskulturen (hvem der forhandler og hvordan, hvilket afspejler lederstilen) ikke 
vil ske væsentlige ændringer i, hvad der forhandles på plads; understreger, at kampen om 
forskellighed, ligestilling, inklusiv repræsentation og demokratiserende lederskab i 
institutionerne skal sættes på dagsordenen under de kollektive overenskomstforhandlinger 
og dialogen mellem arbejdsmarkedets parter;
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5. fremhæver, at kollektive overenskomstforhandlinger udgør et værdifuldt supplement til 
lovgivnings- og beslutningstagningsprocesserne med hensyn til at fremme ligestilling, og 
at de udgør en vigtig mekanisme til integration af kønsaspektet på beskæftigelsesområdet;

6. understreger behovet for at høre kvinders synspunkter, som generelt også afspejler 
hensynene til børn og ældre mennesker, som de tager sig af, og for at sikre, at de 
repræsenteres i forhandlingsteams, og opfordrer ligeledes til, at der foretages en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af kollektive overenskomster;

7. understreger behovet for at øge kvinders repræsentation og deltagelse i dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter og de kollektive overenskomstforhandlingers strukturer og 
integrere kønsdimensionen i de relevante fora;

8. opfordrer fagforeningerne til udtrykkeligt at støtte og uddanne kvinder i at deltage i 
forhandlingsteams, herunder i de europæiske samarbejdsudvalg;

9. understreger, at fagforeningerne bør øge bevidstheden om fordelene ved faglig 
organisering og gennemføre særlige kampagner for at aktivere kvinderne;

10. opfordrer fagbevægelsen til at sikre, at tilrettelæggelsen af arbejdet i fagforeningerne 
(møder, rejser og andre aktiviteter) er i overensstemmelse med både mænds og kvinders 
behov for balance mellem arbejds- og familieliv;

11. opfordrer fagforeningerne til at fremme og styrke kønssensitivitet blandt deres 
medlemmer og blandt arbejdsgiverne;

12. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige repræsentation og deltagelse af kvinder og 
mænd i institutioner med ansvar for dialog mellem arbejdsmarkedets parter, hvilket vil 
føre til øget opmærksomhed om kønsspørgsmål;

13. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme kønssensitivitet blandt arbejdsmarkedets 
parter;

14. fremhæver betydningen af at udvikle en dagsorden for forhandlinger om ligestilling såvel 
som en klar strategi for kønsspørgsmål;

15. understreger, at ligestillingsspørgsmål, som f.eks. kønsbestemt lønforskel, kønsopdeling 
på arbejdsmarkedet, forening af arbejde- og familieansvar, fremme af karriereudvikling og 
bekæmpelse af vold og sexchikane på arbejdspladsen skal integreres på dagsordenen for 
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, således at der tages hensyn til både kvinders og 
mænds interesser;

16. opfordrer fagforeningerne til at integrere kønsperspektivet i dagsordenen for de kollektive 
overenskomstforhandlinger;

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre aktionsrammen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder (2005);

18. opfordrer medlemsstaterne til særligt at have opmærksomheden rettet mod små og 
mellemstore virksomheder, som uvægerligt har større problemer med at fremme 
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ligestilling og med at klare udgifterne ved fravær som følge af barsels- og forældreorlov;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre lige muligheder i beskæftigelsen, 
hvad angår ansættelsesmuligheder, faglig uddannelse og forfremmelser, og overholdelse 
af princippet om lige løn for lige arbejde;

20. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en årlig ligestillingspris for virksomheder, som 
fremmer ligestilling på arbejdspladsen gennem deres personaleorganisation og 
-forvaltning;

21. opfordrer medlemsstaterne til i praksis at anerkende moderskab og forældreskab som en 
absolut nødvendig samfundsopgave og sikre retten til orlov som nedfældet i lovgivningen;

22. opfordrer Kommissionen til at sikre integration af kønsaspektet i 
lovgivningsforanstaltninger for at fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og 
kollektive overenskomstforhandlinger.
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