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Ändringsförslag 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (skuggföredragande för EPP), Edite Estrela 
(skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo (skuggföredragande för GUE/NGL), 
Mariya Nedelcheva
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 5 och 6

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Stor uppmärksamhet har ägnats åt den 
mansdominerade byggnads- och 
anläggningsindustrin samt bilindustrin i 
stället för detaljhandels-, tjänste- och 
turismsektorn som har drabbats i lika stor 
utsträckning. Det är brådskande att i 
nationella och europeiska 
återhämtningsplaner ta itu med 
jämställdhetsaspekterna av följderna av 
och lösningarna på den ekonomiska och 
sociala krisen.

B. Den första krisvågen drabbade främst 
den mansdominerade finanssektorn och
byggnads- och anläggningsindustrin samt 
bilindustrin, och fick på så vis större 
uppmärksamhet, medan den andra 
krisvågen i lika stor utsträckning 
drabbade den huvudsakligen 
kvinnodominerade detaljhandels-, tjänste-
och turismsektorn. Därför är det 
nödvändigt att i nationella och europeiska 
återhämtningsplaner ta itu med 
jämställdhetsaspekterna av följderna av 
och lösningarna på den ekonomiska och 
sociala krisen.

Or. en

Ändringsförslag 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Sophia in 't Veld 
(skuggföredragande för ALDE), Ilda Figueiredo (skuggföredragande för GUE/NGL), 
Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 14, 15 och 16

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Ledande ekonomer har påpekat att 
lånekrisen – som inledde recessionen –
bokstavligen talat orsakades av män. Det 
var även huvudsakligen män som beslutade 
om åtgärderna på statsnivå samt på 
internationell nivå – och inga av dessa 

C. Ledande ekonomer har påpekat att 
lånekrisen – som inledde recessionen –
bokstavligen talat orsakades av män. Det 
var även huvudsakligen män som beslutade 
om åtgärderna på statsnivå samt på 
internationell nivå – och inga av dessa 
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åtgärder var jämställda. Det är viktigt att 
kvinnor är delaktiga fullt ut i de politiska, 
ekonomiska och finansiella 
beslutsprocesserna.

åtgärder var tillräckligt 
jämställdhetsintegrerade. Det är viktigt att 
kvinnor, som generellt sett är bättre 
kvalificerade än män, är delaktiga fullt ut i 
de politiska, ekonomiska och finansiella 
beslutsprocesserna, men även när det 
gäller avtal mellan arbetsmarknadens 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo 
(skuggföredragande för GUE/NGL), Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 30 och 31

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Enligt Europeiska fonden för 
förbättring av arbets- och levnadsvillkor 
ägnar kvinnor tre gånger mer tid än män 
åt barnpassning, hushållsbestyr och vård 
av äldre släktingar, när ett delat ansvar 
för familj och hem mellan män och 
kvinnor, inte minst genom att utnyttja 
möjligheten till föräldra- och 
pappaledighet, är ett oundgängligt villkor 
för att jämställdhet ska kunna främjas 
och åstadkommas. Att mamma- och 
föräldraledighet inte tillgodoräknas vid 
beräkningen av den sammanlagda 
arbetstiden är diskriminerande och 
missgynnar kvinnor på arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Sophia in 't Veld 
(skuggföredragande för ALDE), Ilda Figueiredo (skuggföredragande för GUE/NGL), 
Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 35 och 36

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Vid ekonomisk recession är de 
människor som redan riskerar att bli fattiga 
särskilt utsatta. I dagsläget är det mycket 
brådskande att genomföra de insatser och 
kompletta lösningar för att utrota 
fattigdomen som Europeiska rådet i 
Lissabon enades om redan år 2000. Man 
bör framför allt sträva efter att skydda 
grupper som är drabbade av flera olika 
problem och se till att de inkluderas i 
samhället.

I. Vid ekonomisk recession är de 
människor som redan riskerar att bli 
fattiga, av vilka majoriteten är kvinnor,
särskilt utsatta, särskilt kvinnliga 
migrerande arbetstagare och de som 
tillhör en minoritetsgrupp. I dagsläget är 
det mycket brådskande att genomföra de 
insatser och kompletta lösningar för att 
utrota fattigdomen som Europeiska rådet i 
Lissabon enades om redan år 2000. Man 
bör framför allt sträva efter att skydda 
grupper som är drabbade av flera olika 
problem, särskilt romer, och se till att de 
inkluderas i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (skuggföredragande för EPP), Edite Estrela 
(skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo (skuggföredragande för GUE/NGL), 
Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 38, 40, 41 och 42

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Ett bra heltidsarbete är det bästa skyddet
mot fattigdom och social utestängning. Det 
krävs politiska åtgärder – bland annat 
tillgång till stödtjänster till rimligt pris–
som tillgodoser både kvinnors och mäns 
behov.

J. Ett bra heltidsarbete med dithörande 
rättigheter är ett skydd mot fattigdom och 
social utestängning, men även ett avstamp 
mot ekonomisk och psykologisk 
självständighet. Det krävs politiska 
åtgärder – bland annat allmän tillgång till
offentliga tjänster av hög kvalitet – som 
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tillgodoser både kvinnors och mäns behov, 
däribland tillgång till vårdtjänster av god 
kvalitet och till rimligt pris för barn, äldre 
och andra anhöriga.

Or. en

Ändringsförslag 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo 
(skuggföredragande för GUE/NGL), Chrysoula Paliadeli
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 47 och 48

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Studier visar att våldet mot kvinnor ökar 
när män känner sig undanträngda och 
maktlösa på grund av den ekonomiska 
krisen. Ekonomisk oro leder ofta till att 
misshandeln förekommer oftare samt att 
den blir våldsammare och farligare.

K. Våld i hemmet, vilket främst drabbar 
kvinnor, är ett utbrett problem i varje land 
och i alla socialgrupper. Studier visar att 
våldet mot kvinnor ökar när män känner 
sig undanträngda och maktlösa på grund av 
den ekonomiska krisen. Ekonomisk oro 
leder ofta till att misshandeln förekommer 
oftare samt att den blir våldsammare och 
farligare. Kostnaden för EU för våld i 
hemmet ligger kring 16 miljoner EUR 
årligen.

Or. en

Ändringsförslag 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo 
(skuggföredragande för GUE/NGL), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 85 och 86

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet beklagar att man i 
sina politiska åtgärder inte har förstått, 
analyserat och korrigerat 

9. Europaparlamentet måste tyvärr 
konstatera att man i sina politiska åtgärder 
inte har förstått, analyserat och korrigerat 
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jämställdhetsaspekterna av krisen, 
däribland återhämtningspaketen. 
Parlamentet är kritiskt till det faktum att 
jämställdhetsperspektivet i stort sett inte 
alls har integrerats i den nya 
Lissabonstrategin och uppmanar rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett kapitel om jämställdhet i 
riktlinjerna för sysselsättning, i de 
makroekonomiska riktlinjerna och i 
strategin ”EU 2020” samt att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet i all 
politik.

jämställdhetsaspekterna av krisen, 
däribland återhämtningspaketen. 
Parlamentet beklagar det faktum att 
jämställdhetsperspektivet i stort sett inte 
alls har integrerats i den nya 
Lissabonstrategin och uppmanar rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att 
införa ett kapitel om jämställdhet med 
specifika mål i riktlinjerna för 
sysselsättning, i de makroekonomiska 
riktlinjerna och i strategin ”EU 2020” samt 
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 
budgetarbetet i all politik.

Or. en

Ändringsförslag 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Sophia in 't Veld 
(skuggföredragande för ALDE), Ilda Figueiredo (skuggföredragande för GUE/NGL), 
Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 100 och 101

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skapa tillgång till bra 
barnomsorg och omsorg för 
vårdbehövande personer till rimlig kostnad 
enligt EU-målen. Parlamentet betonar att 
man i möjligaste mån bör utnyttja 
potentialen hos strukturfonderna och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling för att finansiera
tjänster av god kvalitet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå ett 
direktiv om pappaledighet, 
adoptionsledighet och ledighet för vård av 
anhörig.

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att skapa tillgång till bra 
barnomsorg och omsorg för 
vårdbehövande personer till rimlig kostnad 
enligt EU-målen, samt att se till att 
tillgängligheten till dessa tjänster är 
förenlig med kvinnors och mäns 
heltidsarbeten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
till fullo utnyttja potentialen hos 
strukturfonderna och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och att göra det 
lättare att få tillgång till finansiering av
tjänster av god kvalitet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå ett 
direktiv om pappaledighet, 
adoptionsledighet och ledighet för vård av 
anhörig.
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Or. en

Ändringsförslag 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo 
(skuggföredragande för GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, 
Mariya Nedelcheva
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 113, 114 och 115

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna och medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder som bidrar till en 
jämn könsfördelning på högre befattningar 
inom näringsliv, förvaltning och politik,
bland annat genom lagstiftning, och
efterlyser därför bindande mål om en jämn 
könsfördelning.

16. Europaparlamentet uppmanar 
EU-institutionerna, medlemsstaterna och 
lokala och regionala myndigheter att vidta 
effektiva åtgärder, bland annat genom 
lagstiftning, som bidrar till en jämn 
könsfördelning på högre befattningar inom 
näringsliv, förvaltning och politik,
inklusive bolagsstyrelser, samt i lokala, 
regionala, nationella och europeiska 
offentliga institutioner, myndigheter och 
organisationer, vilka bör föregå med gott 
exempel. Parlamentet efterlyser därför 
bindande mål om en jämn könsfördelning.

Or. en

Ändringsförslag 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo 
(skuggföredragande för GUE/NGL), Barbara Matera
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 130

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet understryker att 
miljövänliga arbetstillfällen i framtiden kan 
bli ett viktigt tillväxtsegment på EU:s 
arbetsmarknader, att 20 miljoner 
arbetstillfällen i EU redan i dag kan 
betraktas som miljövänliga och att aktuella 

20. Europaparlamentet noterar, i ljuset av 
EU 2020-strategin, att den miljövänliga 
ekonomin är avgörande och understryker 
att miljövänliga arbetstillfällen i framtiden 
kan bli ett viktigt tillväxtsegment på EU:s 
arbetsmarknader, att 20 miljoner 
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uppgifter visar att sysselsättningen enbart 
inom sektorn för förnybar energi kan 
fördubblas till 2,8 miljoner under perioden 
fram till 2020.

arbetstillfällen i EU redan i dag kan 
betraktas som miljövänliga och att aktuella 
uppgifter visar att sysselsättningen enbart 
inom sektorn för förnybar energi kan 
fördubblas till 2,8 miljoner under perioden 
fram till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (skuggföredragande för S&D), Ilda Figueiredo 
(skuggföredragande för GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 142

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmuntrar 
Europeiska jämställdhetsinstitutet att 
genomföra en analys av hur jämställdheten 
påverkats av den ekonomiska krisen. 
Parlamentet uppmanar de andra 
EU-institutionerna, t.ex. Europeiska fonden 
för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor, att ta upp jämställdhetsfrågor 
i sitt pågående arbete.

24. Europaparlamentet uppmuntrar 
Europeiska jämställdhetsinstitutet att 
genomföra en analys av hur jämställdheten 
påverkats av den ekonomiska krisen. 
Parlamentet anser att denna 
konsekvensbedömning bör genomföras 
med hjälp av exakta indikatorer som tar 
hänsyn till krisens specifika villkor. 
Parlamentet uppmanar de andra 
EU-institutionerna, t.ex. Europeiska fonden 
för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor, att föreslå sätt att möta
jämställdhetsfrågor i sitt pågående arbete.

Or. en


