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Ændringsforslag 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP-skyggeordfører), Edite Estrela (S&D-
skyggeordfører), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-skyggeordfører), Mariya Nedelcheva
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 5 og 6

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at der har været 
fokuseret meget på den mandsdominerede 
bygge- og bilindustri i modsætning til de
ligeledes negativt påvirkede detail-
service- og turismesektorer; der henviser 
til, at det haster med at tage højde for 
spørgsmålet om kønsaspektet i forbindelse 
med indvirkningen af og løsningen på den 
økonomiske krise i genopretningsplaner på 
såvel nationalt niveau som på EU-niveau,

B. der henviser til, at den første bølge af 
krisen navnlig havde konsekvenser for
den mandsdominerede finanssektor samt
bygge- og bilindustrien, og der er således 
blevet fokuseret meget på denne bølge, 
men den anden bølge af krisen påvirkede 
ligeledes de overvejende 
kvindedominerede detail-, service- og 
turismesektorer negativt; der henviser til, 
at det derfor er nødvendigt at tage højde 
for spørgsmålet om kønsaspektet i 
forbindelse med indvirkningen af og 
løsningen på den økonomiske krise i 
genopretningsplaner på såvel nationalt 
niveau som på EU-niveau, 

Or. en

Ændringsforslag 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Sophia in 't Veld (ALDE-
skyggeordfører), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-skyggeordfører), Norica Nicolai, Elisabeth 
Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 14, 15 og 16

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at førende økonomer 
har påpeget, at den kreditstramning, der 
udløste recessionen, bogstavelig talt var en 
katastrofe forårsaget af mænd; der henviser 
til, at svarene på statsplan og internationalt 
plan – der ikke tager hensyn til

C. der henviser til, at førende økonomer 
har påpeget, at den kreditstramning, der 
udløste recessionen, bogstavelig talt var en 
katastrofe forårsaget af mænd; der henviser 
til, at svarene på nationalt og internationalt 
plan – der ikke i tilstrækkelig grad har 



PE441.029v01-00 4/10 AM\813617DA.doc

DA

kønsaspektet – ligeledes hovedsageligt er 
blevet besluttet af mænd; der henviser til, 
at det er vigtigt, at kvinder inddrages fuldt 
ud i beslutningsprocessen på det politiske, 
økonomiske og finansielle område,

taget hensyn til kønsforskellene – ligeledes 
hovedsageligt er blevet besluttet af mænd; 
der henviser til, at det er vigtigt, at kvinder, 
der generelt er bedre uddannet end mænd,
inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen 
på det politiske, økonomiske og finansielle 
område og i aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter,

Or. en

Ændringsforslag 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-skyggeordfører), Iratxe García Pérez
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 30 og 31

Forslag til beslutning
Punkt G a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at kvinder ifølge Det 
Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene bruger tre 
gange så meget tid som mænd på at passe 
børn, tage sig af de huslige opgaver eller 
passe pårørende; der henviser til, at 
deling af de familiemæssige og huslige 
opgaver mellem mænd og kvinder, særlig 
gennem en bedre udnyttelse af forældre-
og fædreorlov, er en forudsætning for at 
fremme og opnå ligestilling; der endvidere 
henviser til, at det er diskriminerende over 
for og forfordeler kvinderne på 
arbejdsmarkedet, at barsels- og 
forældreorloven ikke medtages i 
beregningen af kvindernes samlede 
arbejdstid,

Or. en

Ændringsforslag 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Sophia in 't Veld (ALDE-
skyggeordfører), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-skyggeordfører), Norica Nicolai, Iratxe 
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García Pérez
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 35 og 36

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at personer, der i 
forvejen er i risiko for at blive ramt af
fattigdom, især i recessionstider bliver 
endnu mere sårbare; der henviser til, at 
indsatser og komplette løsninger for at 
udrydde fattigdom som vedtaget af Det 
Europæiske Råd i Lissabon helt tilbage i 
2000 er blevet et hastespørgsmål; der 
henviser til, at der bør fokuseres særligt på 
at beskytte de grupper, for hvilke flere 
ugunstige forhold gør sig gældende på én 
gang, og på at sikre deres inddragelse i 
samfundet,

I. der henviser til, at personer, der i 
forvejen er i risiko for at blive ramt af 
fattigdom, hvoraf de fleste er kvinder, især 
i recessionstider bliver endnu mere sårbare, 
hvilket navnlig gælder kvindelige 
vandrende arbejdstagere og kvinder i 
mindretalsgrupper; der henviser til, at 
indsatser og komplette løsninger for at 
udrydde fattigdom som vedtaget af Det 
Europæiske Råd i Lissabon helt tilbage i 
2000 er blevet et hastespørgsmål; der 
henviser til, at der bør fokuseres særligt på 
at beskytte de grupper, for hvilke flere 
ugunstige forhold gør sig gældende på én 
gang, navnlig romaerne, og på at sikre 
deres inddragelse i samfundet,

Or. en

Ændringsforslag 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP-skyggeordfører), Edite Estrela (S&D-
skyggeordfører), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-skyggeordfører), Iratxe García Pérez, 
Barbara Matera
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 38, 40, 41 og 42

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at kvalitetsbeskæftigelse 
på fuld tid i stillinger af høj kvalitet er den 
bedste sikkerhedsforanstaltning mod 
fattigdom og social udstødelse, der 
henviser til, at det er afgørende at 
udarbejde og gennemføre politikker, 
herunder adgang til økonomisk 
overkommelige og tilgængelige 

J. der henviser til, at kvalitetsbeskæftigelse 
på fuld tid og med rettigheder er en
sikkerhedsforanstaltning mod fattigdom og 
social udstødelse og et springbræt for 
psykologisk uafhængighed; der henviser 
til, at det for at sikre universel adgang til 
offentlige ydelser af høj kvalitet er 
afgørende at udarbejde og gennemføre 
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pasningsordninger, der imødekommer 
kvinders og mænds respektive behov,

politikker, der imødekommer kvinders og 
mænds respektive behov, herunder 
adgang til økonomisk overkommelige og 
tilgængelige pasningsordninger af høj 
kvalitet for børn og ældre, samt for andre 
afhængige personer,

Or. en

Ændringsforslag 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-skyggeordfører), Chrysoula Paliadeli
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 47 og 48

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at undersøgelser har 
vist, at vold mod kvinder tiltager, når 
mænd oplever forandringer og mister deres 
arbejde som følge af den økonomiske 
krise; der henviser til, at stress ofte 
medfører hyppigere, voldeligere og 
farligere mishandling,

K. der henviser til, at vold i hjemmet, der 
hovedsageligt går ud over kvinder, er et 
udbredt problem i alle lande og i alle 
samfundslag; der henviser til, at 
undersøgelser har vist, at vold mod kvinder 
tiltager, når mænd oplever forandringer og 
mister deres arbejde som følge af den 
økonomiske krise; der henviser til, at stress 
ofte medfører hyppigere, voldeligere og 
farligere mishandling; der endvidere 
henviser til, at vold i hjemmet koster EU
omkring 16 mio. euro om året,

Or. en

Ændringsforslag 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-skyggeordfører), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 85 og 86

Forslag til beslutning
Punkt 9
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. beklager det forhold, at de politiske svar 
på krisen, herunder genopretningspakker, 
ikke har anerkendt, analyseret og korrigeret 
de kønsspecifikke indvirkninger af krisen; 
beklager, at integrering af 
ligestillingsaspektet praktisk taget ikke 
optræder i post Lissabonstrategien; 
opfordrer Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne til at integrere et 
kønskapitel i retningslinjerne vedrørende 
beskæftigelse og makroøkonomi og i EU 
2020-strategien og til at indføre 
kønsbudgettering i alle politikker;

9. noterer sig med beklagelse det forhold, 
at de politiske svar på krisen, herunder 
genopretningspakker, ikke har anerkendt, 
analyseret og korrigeret de kønsspecifikke 
indvirkninger af krisen; beklager, at 
integrering af ligestillingsaspektet praktisk 
taget ikke optræder i post-
Lissabonstrategien; opfordrer Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
integrere et kapitel om ligestilling mellem 
kønnene med specifikke målsætninger i 
retningslinjerne vedrørende beskæftigelse 
og makroøkonomi og i EU 2020-strategien 
og til at indføre kønsbudgettering i alle 
politikker; 

Or. en

Ændringsforslag 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Sophia in 't Veld (ALDE-
skyggeordfører), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-skyggeordfører), Norica Nicolai, Iratxe 
García Pérez
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 100 og 101

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. opfordrer medlemsstaterne til at 
etablere økonomisk overkommelige og 
tilgængelige pasningsordninger for børn af 
høj kvalitet og andre afhængige personer i 
overensstemmelse med EU's mål; 
understreger, at mulighederne i 
strukturfondene og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne bør udnyttes fuldt ud til 
finansiering af kvalitetstjenester; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at foreslå 
et direktiv om faderskab, adoption og 
plejeorlov; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at 
etablere økonomisk overkommelige og 
tilgængelige pasningsordninger af høj 
kvalitet for børn og andre afhængige 
personer i overensstemmelse med EU's 
mål, og til at sikre, at disse er kompatible 
med arbejdstiderne for et fuldtidsarbejde 
for mænd og kvinder; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
drage fuld fordel af mulighederne i 
strukturfondene og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og lette adgangen til 
finansiering af kvalitetstjenester; opfordrer 
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indtrængende Kommissionen til at foreslå
et direktiv om faderskab, adoption og 
plejeorlov;

Or. en

Ændringsforslag 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-skyggeordfører), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya 
Nedelcheva
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 113, 114 og 115

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. opfordrer EU's institutioner og
medlemsstaterne til at træffe effektive 
foranstaltninger, navnlig 
lovgivningsmæssige tiltag, for at fremme 
en lige repræsentation på de ledende poster 
i erhvervslivet og i de politiske organer; 
anmoder derfor om, at der fastsættes 
obligatoriske mål for at sikre en ligelig 
repræsentation af kvinder og mænd;

16. opfordrer EU's institutioner, 
medlemsstater og de lokale og regionale 
myndigheder til at træffe effektive 
foranstaltninger, navnlig 
lovgivningsmæssige tiltag, for at fremme 
en lige repræsentation på de ledende poster 
og i bestyrelserne, i erhvervslivet og i de 
politiske organer, samt i de lokale, 
regionale, nationale og europæiske 
offentlige institutioner, myndigheder og 
organisationer, der bør gå forrest med et 
godt eksempel; anmoder derfor om, at der 
fastsættes obligatoriske mål for at sikre en 
ligelig repræsentation af kvinder og mænd; 

Or. en

Ændringsforslag 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-skyggeordfører), Barbara Matera
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 130

Forslag til beslutning
Punkt 20
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. understreger, at "grønne job" har 
potentiale til at blive et vigtigt 
vækstsegment på fremtidens 
arbejdsmarkeder i EU, at over 20 mio. job i 
EU i dag kan betragtes som "grønne", og at 
nye oplysninger viser, at alene antallet af 
arbejdspladser i den vedvarende 
energisektor kan fordobles til 2,8 mio. 
inden 2020;

20. bemærker, at den "grønne økonomi" 
er afgørende i forbindelse med EU 2020-
strategien; understreger, at "grønne job" 
har potentiale til at blive et vigtigt 
vækstsegment på fremtidens 
arbejdsmarkeder i EU, at over 20 mio. job i 
EU i dag kan betragtes som "grønne", og at 
nye oplysninger viser, at alene antallet af 
arbejdspladser i den vedvarende 
energisektor kan fordobles til 2,8 mio. 
inden 2020;

Or. en

Ændringsforslag 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S&D-skyggeordfører), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-skyggeordfører), Mariya Nedelcheva
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 142

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til 
at foretage en analyse af de kønsspecifikke 
indvirkninger af den økonomiske krise, og
opfordrer de andre EU-institutioner som 
f.eks. Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 
til at tage kønspolitiske spørgsmål op i 
deres igangværende arbejde;

24. opfordrer Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til 
at foretage en kønsspecifik 
konsekvensanalyse af den økonomiske 
krise; mener, at denne konsekvensanalyse 
bør gennemføres ved hjælp af præcise 
indikatorer, der tager højde for krisens 
specifikke kontekst; opfordrer de andre 
EU-institutioner som f.eks. Det 
Europæiske Institut til Forbedring af Leve-
og Arbejdsvilkårene til i deres 
igangværende arbejde at komme med 
løsningsforslag til de kønspolitiske 
spørgsmål;

Or. en
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