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Ändringsförslag 1
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna,

Or. en

Ändringsförslag 2
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Beaktandeled 2b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Stockholmsprogrammet1,

Or. en

Ändringsförslag 3
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung2, rådets 
direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 

                                               
1 Europeiska unionens råds dokument nr 5731/10 av den 3 mars 2010
2 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
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allmän ram för likabehandling1 och 
rådets direktiv 2004/113/EG av den 
13 december 2004 om genomförande av 
principen om likabehandling av kvinnor 
och män när det gäller tillgång till och 
tillhandahållande av varor och tjänster2,

Or. en

Ändringsförslag 4
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/41/EU av den 
7 juli 2010 om tillämpning av principen 
om likabehandling av kvinnor och män 
som är egenföretagare och om 
upphävande av rådets 
direktiv 86/613/EEG3,

Or. lt

Ändringsförslag 5
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Beaktandeled 5b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 
om genomförandet av det ändrade 
ramavtalet om föräldraledighet som 
ingåtts av BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, ECPE och EFS och om 
upphävande av direktiv 96/34/EG (text av 

                                                                                                                                                  
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
3 EUT L 180, 15.7.2010, s. 1–6.
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betydelse för EES)1, 

Or. lt

Ändringsförslag 6
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
3 september 2008 om jämställdhet mellan 
kvinnor och män – 2008,

Or. en

Ändringsförslag 7
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Beaktandeled 7b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
6 maj 2009 om aktiv inkludering av 
människor som är utestängda från 
arbetsmarknaden,

Or. en

Ändringsförslag 8
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Beaktandeled 7c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
10 februari 2010 om jämställdhet mellan 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 68, 18.3.2010, s. 13–20.
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kvinnor och män – 2009,

Or. en

Ändringsförslag 9
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Beaktandeled 7d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
17 juni 2010 om jämställdhetsaspekterna 
av den ekonomiska och finansiella krisen,

Or. en

Ändringsförslag 10
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Beaktandeled 7e (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
17 juni 2010 om utvärderingen av 
resultaten från färdplanen för 
jämställdhet 2006–2010 och 
rekommendationer för framtiden,

Or. en

Ändringsförslag 11
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
19 oktober 2010 om kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden,
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Or. en

Ändringsförslag 12
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Beaktandeled 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor från 1979,

– med beaktande av FN:s konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor från 1979 och FN:s 
handlingsplattform från Peking,

Or. lt

Ändringsförslag 13
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Beaktandeled 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från den
rådgivande kommittén för lika möjligheter 
för kvinnor och män om könsbetingade 
löneskillnader, som antogs den 
22 mars 2007,

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska kommissionens rådgivande 
kommitté för lika möjligheter för kvinnor 
och män om könsbetingade löneskillnader, 
som antogs den 22 mars 2007,

Or. lt

Ändringsförslag 14
Marije Cornelissen, Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europarådets 
människorättskommissionärs dokument 
om mänskliga rättigheter och 
könsidentitet (2009),
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Or. en

Ändringsförslag 15
Marije Cornelissen, Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Förslag till resolution
Beaktandeled 14b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den rapport som 
byrån för grundläggande rättigheter 
avgett om homofobi, transfobi och 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning och könsidentitet (2010),

Or. en

Ändringsförslag 16
Silvia Costa

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av direktiv 89/552/EEG, 
Television utan gränser,

Or. it

Ändringsförslag 17
Silvia Costa

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
15 december 2010 om reklamens inverkan 
på konsumenternas beteende,

Or. it
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Ändringsförslag 18
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Europeiska unionen har inte förskonats 
från den ekonomiska och finansiella krisen, 
som har visat sig vara förödande för både 
kvinnors och mäns sysselsättning, men 
som på lång sikt riskerar att påverka 
kvinnor mer.

B. Europeiska unionen har inte förskonats 
från den ekonomiska och finansiella krisen, 
som har visat sig vara förödande för både 
kvinnors och mäns sysselsättning, i 
synnerhet för kvinnors ekonomiska 
ställning, men som på lång sikt riskerar att 
påverka kvinnor mer.

Or. lt

Ändringsförslag 19
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Jämställdhet mellan kvinnor och män 
har en positiv inverkan på produktiviteten 
och den ekonomiska tillväxten och ökar 
kvinnornas deltagande på 
arbetsmarknaden, vilket i sin tur ger 
många sociala och ekonomiska fördelar.

Or. es

Ändringsförslag 20
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. En jämförelse mellan krisens inverkan 
på kvinnor och män kräver könsuppdelade 
statistiska uppgifter. Även Europeiska 

C. En jämförelse mellan krisens inverkan 
på kvinnor och män kräver könsuppdelade 
statistiska uppgifter. Även Europeiska 
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jämställdhetsinstitutet utgör en viktig 
resurs på området.

jämställdhetsinstitutet utgör en viktig 
resurs på området. Det behövs statistik för 
att bedöma vilken inverkan fattigdom har 
på kvinnors, i synnerhet äldre kvinnors, 
hälsa eftersom det är viktigt att se till att 
kvinnors hälsa skyddas.

Or. lt

Ändringsförslag 21
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Sysselsättningsnivåerna är lägre i 
landsbygdsområden och många kvinnor 
är dessutom inte aktiva på den officiella 
arbetsmarknaden, varför de inte 
registreras som arbetssökande och inte 
ingår i arbetslöshetsstatistiken. Detta 
leder till särskilda ekonomiska och 
rättsliga svårigheter i samband med rätten 
till mammaledighet och sjukskrivning, 
intjänande av pensionsrättigheter och 
tillgång till social trygghet och till 
problem i händelse av skilsmässa. 
Landsbygdsområdena drabbas hårt av 
bristen på högkvalitativa arbetstillfällen.

Or. es

Ändringsförslag 22
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Kvinnor missgynnas på 
arbetsmarknaden på grund av ofrivilliga 
deltidsanställningar och tidsbegränsade 
anställningar samt på grund av att deras 

E. Kvinnor missgynnas på 
arbetsmarknaden på grund av ofrivilliga 
deltidsanställningar och tidsbegränsade 
anställningar samt i synnerhet på grund av 
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lönenivåer är lägre än mäns. Denna 
förfördelning innebär att kvinnor löper en 
högre fattigdomsrisk än män.

att deras lönenivåer är lägre än mäns. 
Denna förfördelning innebär att kvinnor 
löper en högre fattigdomsrisk än män.

Or. lt

Ändringsförslag 23
Barbara Matera

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Kvinnor missgynnas på 
arbetsmarknaden på grund av ofrivilliga 
deltidsanställningar och tidsbegränsade 
anställningar samt på grund av att deras 
lönenivåer är lägre än mäns. Denna 
förfördelning innebär att kvinnor löper en 
högre fattigdomsrisk än män.

E. Kvinnor missgynnas på 
arbetsmarknaden på grund av ofrivilliga 
deltidsanställningar och tidsbegränsade 
anställningar samt på grund av att deras 
lönenivåer är lägre än mäns. Denna klyfta 
återspeglas i pensionsnivåerna, vilket 
innebär att kvinnor löper en högre 
fattigdomsrisk än män.

Or. it

Ändringsförslag 24
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Löneskillnaderna i EU kvarstår och
ligger, trots genomförda insatser och 
framsteg, fortfarande på i genomsnitt 
18 procent, samt är i vissa länder till och 
med högre än 25 procent.

F. Löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män i EU ligger fortfarande på i 
genomsnitt 18 procent, samt är i vissa 
länder till och med högre än 25 procent
och trots genomförda insatser och 
framsteg krymper löneskillnaderna 
mycket långsamt.

Or. lt



PE454.717v01-00 12/52 AM\852415SV.doc

SV

Ändringsförslag 25
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Löneskillnaderna i EU kvarstår och 
ligger, trots genomförda insatser och 
framsteg, fortfarande på i genomsnitt 
18 procent, samt är i vissa länder till och 
med högre än 25 procent.

F. Löneskillnaderna i EU kvarstår och 
ligger, trots genomförda insatser och 
framsteg, fortfarande på i genomsnitt 
18 procent, samt är i vissa länder till och 
med högre än 30 procent.

Or. en

Ändringsförslag 26
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona 
i mars 2002 uppmanades medlemsstaterna 
att senast 2010 se till att det finns 
barnomsorg för minst 90 procent av alla 
barn mellan tre år och den obligatoriska 
skolåldern och för minst 33 procent av alla 
barn under tre år, men i många av 
medlemsstaterna är barnomsorgen 
fortfarande otillräcklig.

H. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona 
i mars 2002 uppmanades medlemsstaterna 
att senast 2010 se till att det finns 
barnomsorg för minst 90 procent av alla 
barn mellan tre år och den obligatoriska 
skolåldern och för minst 33 procent av alla 
barn under tre år, men i många av 
medlemsstaterna är den offentligt 
finansierade barnomsorgen fortfarande 
otillräcklig, vilket får särskilt negativa 
effekter för familjer som har det dåligt
ställt.

Or. en

Ändringsförslag 27
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Tillgången till barnomsorgstjänster, 
äldreomsorg och omsorgstjänster för 
andra behövande personer är 
grundläggande för att uppnå ett jämlikt 
deltagande för kvinnor och män på 
arbetsmarknaden samt i utbildningen och 
yrkesutbildningen.

Or. es

Ändringsförslag 28
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Ansvaret för hushållsarbetet vilar i 
betydligt högre grad på kvinnor än på 
män och erkänns eller värderas inte i 
ekonomiska eller andra materiella termer, 
trots att omsorg i hemmet om barn, sjuka 
och äldre är ett svårt och obetalt arbete.

Or. lt

Ändringsförslag 29
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Stereotyper måste bekämpas, då de ofta 
leder till att barn slår in på banor som 
traditionellt betraktats som kvinnliga eller 
manliga, och det är viktigt att det ges 
möjlighet till mångsidiga yrkesval.

J. Könsstereotyper måste bekämpas inom 
utbildningsväsendet, där de ofta leder till 
att barn styrs in på skol- och 
universitetsämnen som traditionellt 
betraktats som kvinnliga eller manliga. Det 
är viktigt att det ges möjlighet till 
mångsidiga skol- och yrkesval.
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Or. en

Ändringsförslag 30
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Stereotyper måste bekämpas, då de ofta 
leder till att barn slår in på banor som 
traditionellt betraktats som kvinnliga eller 
manliga, och det är viktigt att det ges 
möjlighet till mångsidiga yrkesval.

J. Stereotyper måste undanröjas, då de 
ofta leder till att barn slår in på banor som 
traditionellt betraktats som kvinnliga eller 
manliga, och det är viktigt att det ges 
möjlighet till mångsidiga yrkesval.

Or. en

Ändringsförslag 31
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Alltför få flickor slår in på den 
naturvetenskapliga banan, vilket leder till 
en kraftig snedfördelning mellan kvinnor 
och män inom sektorn.

K. Alltför få flickor slår in på den 
naturvetenskapliga, matematiska, 
IT-relaterade eller tekniska banan, vilket 
leder till en kraftig snedfördelning mellan 
kvinnor och män inom sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 32
Barbara Matera

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Alltför få flickor slår in på den 
naturvetenskapliga banan, vilket leder till 
en kraftig snedfördelning mellan kvinnor 

K. Antalet flickor som slår in på den 
naturvetenskapliga banan ökar visserligen 
men är alltjämt lågt, vilket leder till en 
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och män inom sektorn. kraftig snedfördelning mellan kvinnor och 
män inom sektorn.

Or. it

Ändringsförslag 33
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Alltför få flickor slår in på den 
naturvetenskapliga banan, vilket leder till 
en kraftig snedfördelning mellan kvinnor 
och män inom sektorn.

K. Alltför få kvinnor och flickor slår in på 
den naturvetenskapliga banan, vilket leder 
till en kraftig snedfördelning mellan 
kvinnor och män inom sektorn, samtidigt 
som den bristande jämvikten mellan 
antalet kvinnor respektive män som 
arbetar inom IT-sektorn över tid har 
tenderat att öka snarare än minska.

Or. en

Ändringsförslag 34
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Krisen kan förvärra den sneda 
könsfördelningen ytterligare inom olika 
sektorer och yrken. I stället för att minska 
ökar detta problem tvärtom i vissa länder.

Or. es

Ändringsförslag 35
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. I EU 2020-strategin betonas ekologisk 
omställning, sektorn för förnybar energi, 
vetenskap och teknikintensiva gröna jobb 
för en ny hållbar ekonomi. En aktiv 
inkludering och återintegrering av 
kvinnor på arbetsmarknaden är 
avgörande för att man ska kunna nå 
målet om en sysselsättningsnivå på 
75 procent bland kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 36
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Som regel har kvinnor högre utbildning 
än män (58,9 procent av 
universitetsexamina), men är i förhållande 
till männen underrepresenterade i 
företagens, den offentliga förvaltningens 
och de politiska organens ledande 
positioner.

L. Som regel har kvinnor högre utbildning 
än män (58,9 procent av 
universitetsexamina), men gör andra 
yrkes- och livsval.

Or. en

Ändringsförslag 37
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Som regel har kvinnor högre utbildning 
än män (58,9 procent av 
universitetsexamina), men är i förhållande 
till männen underrepresenterade i 
företagens, den offentliga förvaltningens 

L. Som regel har kvinnor högre utbildning 
än män (58,9 procent av 
universitetsexamina), men har fortfarande 
i genomsnitt 18 procent lägre lön än 
männen och är i förhållande till männen 
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och de politiska organens ledande 
positioner.

underrepresenterade i företagens, den 
offentliga förvaltningens och de politiska 
organens ledande positioner.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Na (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Na. Positiva åtgärder till förmån för 
kvinnor har visat sig vara av 
grundläggande vikt för deras fullständiga 
deltagande på arbetsmarknaden och i 
samhället i stort.

Or. es

Ändringsförslag 39
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Skäl O

Förslag till resolution Ändringsförslag

O. På grund av att de har fler uppehåll i sitt 
arbetsliv och lägre löner och pensioner 
löper kvinnor större risk för fattigdom än 
män. Mot bakgrund av att det i år är 
Europaåret för bekämpning av fattigdom 
fokuserar vi inte tillräckligt på de 
bakomliggande orsakerna till fattigdom.

O. På grund av att de har fler uppehåll i sitt 
arbetsliv och lägre löner och pensioner 
löper kvinnor större risk för fattigdom än 
män. Mot bakgrund av att det i år är 
Europaåret för bekämpning av fattigdom 
fokuserar vi inte tillräckligt på de 
bakomliggande orsakerna till fattigdom
bland kvinnor.

Or. lt
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Ändringsförslag 40
Lívia Járóka

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Kvinnor som tillhör minoriteter, i 
synnerhet romska kvinnor, utsätts 
regelbundet för diskriminering och löper 
särskilt stor risk för att drabbas av 
utestängning.

Q. Kvinnor som tillhör minoriteter, i 
synnerhet romska kvinnor, utsätts 
regelbundet för flerfaldig diskriminering 
och löper särskilt stor risk för att drabbas 
av utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 41
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl Q

Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Kvinnor som tillhör minoriteter, i 
synnerhet romska kvinnor, utsätts 
regelbundet för diskriminering och löper 
särskilt stor risk för att drabbas av 
utestängning.

Q. Levnadsförhållandena för vissa 
grupper av kvinnor har försämrats. Dessa 
kvinnor, som ofta drabbas av en 
kombination av svårigheter och risker 
samt flerfaldig diskriminering, särskilt 
kvinnor med funktionshinder, kvinnor 
med omsorgsansvar, äldre kvinnor, 
kvinnor med dålig eller ingen utbildning, 
långtidsarbetslösa kvinnor, 
invandrarkvinnor och kvinnor som tillhör
vissa minoriteter, i synnerhet romska 
kvinnor, löper särskilt stor risk för att 
drabbas av utestängning.

Or. es

Ändringsförslag 42
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Skäl Q
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Q. Kvinnor som tillhör minoriteter, i 
synnerhet romska kvinnor, utsätts 
regelbundet för diskriminering och löper 
särskilt stor risk för att drabbas av
utestängning.

Q. Kvinnor som tillhör minoriteter, i 
synnerhet romska kvinnor, utsätts 
regelbundet för diskriminering och 
missgynnas inte bara jämfört med kvinnor 
som tillhör majoritetsbefolkningen, utan 
även jämfört med män som tillhör etniska 
minoriteter, och löper särskilt stor risk för 
att drabbas av utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 43
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Skäl R

Förslag till resolution Ändringsförslag

R. Våld mot kvinnor kränker de 
grundläggande rättigheterna och utgör ett 
hinder för jämställdhet. I Europeiska 
unionen utsätts 20–25 procent av 
kvinnorna för fysiskt våld under sitt liv, 
och lika förödande som det fysiska våldet 
är det psykologiska våldet.

R. Våld mot kvinnor kränker de 
grundläggande rättigheterna och utgör ett 
hinder för jämställdhet. I Europeiska 
unionen utsätts uppskattningsvis 20–
25 procent av kvinnorna för fysiskt våld 
under sitt liv, och det psykologiska våldet 
kan vara lika förödande som det fysiska 
våldet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Skäl R

Förslag till resolution Ändringsförslag

R. Våld mot kvinnor kränker de 
grundläggande rättigheterna och utgör ett 
hinder för jämställdhet. I Europeiska 
unionen utsätts 20–25 procent av 
kvinnorna för fysiskt våld under sitt liv, 

R. Våld mot kvinnor kränker de 
grundläggande rättigheterna, känner inga 
geografiska, ekonomiska, kulturella eller 
sociala gränser, och utgör ett mycket stort
hinder för jämställdhet. I Europeiska 
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och lika förödande som det fysiska våldet 
är det psykologiska våldet.

unionen utsätts 20–25 procent av 
kvinnorna för fysiskt våld under sitt liv, 
och lika förödande som det fysiska våldet 
är det psykologiska våldet.

Or. es

Ändringsförslag 45
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Skäl Ra (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ra. Europaparlamentet har upprepade 
gånger förespråkat ett europeiskt år för 
kampen mot våld mot kvinnor.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Skäl Ra (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ra. Kvinnor utsätts för flerfaldig 
diskriminering och löper större risk att 
drabbas av social utestängning, fattigdom 
och extrema människorättskränkningar, 
t.ex. människohandel, i synnerhet om de 
inte tillhör majoritetsbefolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att de 
sektorer som i första hand har drabbats av 
krisen, såsom byggsektorn och industrin, 
främst sysselsätter män, men att krisen har 
spritt sig till mer könsneutrala sektorer och 
på så vis lett till högre arbetslöshet bland 
kvinnor.

1. Europaparlamentet påminner om att de 
sektorer som i första hand har drabbats av 
krisen, såsom byggsektorn och industrin, 
främst sysselsätter män, men att krisen har 
spritt sig till mer könsneutrala sektorer och 
på så vis lett till hög arbetslöshet bland 
både kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 48
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att de 
sektorer som i första hand har drabbats av 
krisen, såsom byggsektorn och industrin, 
främst sysselsätter män, men att krisen har 
spritt sig till mer könsneutrala sektorer och 
på så vis lett till högre arbetslöshet bland 
kvinnor.

1. Europaparlamentet påminner om att de 
sektorer som i första hand har drabbats av 
krisen, såsom byggsektorn och industrin, 
främst sysselsätter män, men att krisen har 
spritt sig till mer könsneutrala sektorer och 
på så vis lett till högre arbetslöshet bland 
kvinnor. Parlamentet betonar att lönerna 
har sjunkit inom de flesta 
kvinnodominerade tjänstesektorer och 
inom statligt finansierade sektorer där 
majoriteten av arbetstagarna är kvinnor 
och att kvinnor därför får lägre 
pensioner, vilket leder till en större 
fattigdom bland äldre kvinnor.

Or. lt

Ändringsförslag 49
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet efterfrågar mål 
för kvinnors deltagande i olika 
verksamheter eller branscher eller på 
nivåer från vilka de tidigare har varit 
utestängda och där de fortfarande är 
underrepresenterade, genom att 
arbetsgivare informeras och motiveras att 
anställa och befordra kvinnor, särskilt 
inom de nämnda branscherna och 
kategorierna.

Or. en

Ändringsförslag 50
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller att det 
är nödvändigt att ägna betydligt mer 
uppmärksamhet åt att kvinnor får en 
skälig pension, eftersom kvinnor avbryter 
sin yrkeskarriär oftare än män för att ta 
hand om barn, sjuka eller äldre 
familjemedlemmar och på grund av sina 
familjeåtaganden är mer benägna att 
arbeta deltid eller ha otrygga 
anställningsförhållanden. 

Or. lt

Ändringsförslag 51
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet kritiserar att 
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satsningarna på ekonomisk återhämtning 
huvudsakligen är inriktade på 
mansdominerade yrken. Parlamentet 
framhåller att åtgärder som stöder mäns 
framtida sysselsättning i större 
utsträckning än kvinnors ökar den 
bristande jämställdheten mellan könen 
i stället för att minska den, och insisterar 
på att jämställdhetsaspekten måste 
integreras i alla europeiska, nationella 
och internationella återhämtningsplaner 
för att bekämpa krisen.

Or. es

Ändringsförslag 52
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar 
jämställdhetens positiva inverkan som på 
den ekonomiska tillväxten. Parlamentet 
påpekar att flera undersökningar visar att 
BNP skulle öka med 30 procent om 
nivåerna för kvinnors sysselsättning, 
deltidsarbetande och produktivitet liknade 
männens.

Or. es

Ändringsförslag 53
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att kvinnor 
utgör en betydande andel av den 
befolkning som befinner sig i riskzonen 
för fattigdom på grund av arbetslöshet, 
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ensamt omsorgsansvar inom familjen, 
osäkert och lågavlönat arbete, 
lönediskriminering och lägre pension.

Or. pt

Ändringsförslag 54
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om att nya 
framträdande sektorer med hög 
sysselsättningsskapande potential, såsom 
ekologi, miljö och ny teknik, bör tas i 
betraktande när sysselsättningspolitiken 
utarbetas. Parlamentet betonar att kvinnor 
har en viktig funktion att fylla i dessa 
sektorer och uppmanar medlemsstaterna att 
uppmuntra unga flickor att inrikta sig på 
dessa områden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att kontinuerligt informera 
om dessa nya framtidsutsikter.

4. Europaparlamentet påminner om att nya 
framträdande sektorer med hög 
sysselsättningsskapande potential, såsom 
ekologi, miljö och ny teknik, bör tas i 
betraktande när sysselsättningspolitiken 
utarbetas. Parlamentet betonar att kvinnor 
har en viktig funktion att fylla i dessa 
sektorer och uppmanar medlemsstaterna att 
uppmuntra unga flickor att inte förbise
dessa områden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att kontinuerligt informera 
om dessa nya framtidsutsikter.

Or. it

Ändringsförslag 55
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet kräver att kvinnor 
ska få ökade möjligheter när det gäller 
utbildning, yrkesutbildning och 
sysselsättning inom icke-traditionella 
sektorer och på högre befattningar.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att det är 
viktigt att utveckla det rättsliga begreppet 
”gemensamt ägande” för att garantera att 
kvinnors rättigheter erkänns fullt ut inom
jordbrukssektorn samt att kvinnor ges 
fullgott skydd i de sociala 
trygghetssystemen och deras arbete 
erkänns. I detta avseende är det 
nödvändigt att ändra förordningen om 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) så att det 
blir möjligt att, precis som inom ramen 
Europeiska socialfonden (ESF), vidta 
positiva åtgärder till fördel för kvinnor 
under den framtida programperioden 
2014–2020, vilket har varit möjligt under 
tidigare programperioder men inte under 
den innevarande perioden. Sådana 
åtgärder kommer att ha en mycket positiv 
inverkan på kvinnors sysselsättning i 
landsbygdsområden.

Or. es

Ändringsförslag 57
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet insisterar på att 
bekämpningen av löneskillnaderna är en 
prioriterad fråga och beklagar att 
kommissionen inte i tillräcklig 
utsträckning har stimulerat den 
europeiska debatten om detta, i synnerhet 
genom en översyn av den befintliga 

6. Europaparlamentet insisterar på att 
bekämpningen av löneskillnaderna är en 
prioriterad fråga.



PE454.717v01-00 26/52 AM\852415SV.doc

SV

lagstiftningen om tillämpning av 
principen om lika lön för kvinnor och 
män, som Europaparlamentet 
efterfrågade i sin resolution av den 
18 november 2009.

Or. en

Ändringsförslag 58
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet insisterar på att 
bekämpningen av löneskillnaderna är en 
prioriterad fråga och beklagar att 
kommissionen inte i tillräcklig utsträckning 
har stimulerat den europeiska debatten om 
detta, i synnerhet genom en översyn av den 
befintliga lagstiftningen om tillämpning av
principen om lika lön för kvinnor och män, 
som Europaparlamentet efterfrågade i sin 
resolution av den 18 november 2009.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 59
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta åtgärder för att råda bot på den 
nuvarande paradoxen att kvinnor trots att 
de har högre utbildningsnivå fortfarande 
har lägre lön än män. Parlamentet 
framhåller att kvinnors potential till 
yrkeskarriär måste utnyttjas fullt ut om vi 
ska kunna få ökad ekonomisk tillväxt och 
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en verkligt hållbar utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet påpekar att egen 
inkomst och avlönat arbete av hög kvalitet 
alltjämt är nyckeln till kvinnors 
ekonomiska oberoende och till ökad 
jämställdhet i samhället i stort.

Or. es

Ändringsförslag 61
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 6 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillämpa 
jämställdhetsprincipen inom de nationella 
pensionssystemen såväl när det gäller 
ålder som ersättningsnivåer.

Or. it

Ändringsförslag 62
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar EU:s 
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medlemsstater att verkligen tillämpa 
lagstiftningen om lika lön för lika arbete 
och uppmanar kommissionen att utfärda
sanktioner för medlemsstater som inte 
tillämpar lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och 
medlemsstaterna att välja bindande 
förslag framför icke bindande strategier 
och policydokument på 
jämställdhetsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att 
kommissionen och medlemsstaterna 
måste utforma verktyg för utbildningar 
och genomförande så att alla berörda 
parter tar vederbörlig hänsyn till frågan 
om lika möjligheter för kvinnor och män 
inom sina respektive behörighetsområden, 
däribland en utvärdering av politikens 
specifika inverkan på kvinnor och män.

Or. es
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Ändringsförslag 65
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet påpekar att det är 
viktigt att vid behov ta fram kvantitativa 
och kvalitativa indikatorer och tillförlitlig, 
jämförbar och tillgänglig könsbaserad 
statistik, som bör användas för att följa 
upp integreringen av 
jämställdhetsperspektivet i alla 
politikområden.

Or. es

Ändringsförslag 66
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att 
fattigdomsbekämpningen måste 
prioriteras genom en förändring av den
makroekonomiska politiken, 
penningpolitiken, socialpolitiken och 
arbetsmarknadspolitiken, som utgör 
grunden för den, i syfte att garantera 
ekonomisk och social rättvisa för kvinnor. 
Det är nödvändigt att ompröva de metoder 
som används för att fastställa 
fattigdomsnivån och att ta fram strategier 
som gynnar en rättvis inkomstfördelning, 
garanterar en minimiinkomst och rimliga 
löner och pensioner, skapar fler 
högkvalitativa arbeten för kvinnor med 
tillhörande rättigheter, garanterar
tillgång till moderna samhällstjänster för 
alla kvinnor och förbättrar det sociala 
skyddsnätet och tillhörande närservice, 
framför allt förskola, dagcentrum, 
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samlingslokaler, fritidssysselsättningar 
och stödtjänster för familjer.

Or. pt

Ändringsförslag 67
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, med 
anledning av den ihållande 
könsdiskrimineringen, en europeisk 
tankeansträngning i syfte att bekämpa 
stereotypa könsroller.

8. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens lansering av en kampanj 
inom hela EU för att komma till rätta med 
löneklyftan mellan könen. Parlamentet 
noterar dock att löneklyftan mellan könen 
kvarstår och efterlyser därför en 
EU-omfattande debatt i syfte att bekämpa 
stereotypa könsroller.

Or. en

Ändringsförslag 68
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet efterlyser, med 
anledning av den ihållande 
könsdiskrimineringen, en europeisk 
tankeansträngning i syfte att bekämpa 
stereotypa könsroller.

8. Europaparlamentet efterlyser, med 
anledning av den ihållande 
könsdiskrimineringen, en europeisk 
tankeansträngning i syfte att bekämpa 
stereotypa könsroller. I detta avseende 
betonar parlamentet vikten av att 
genomföra informationskampanjer i 
skolor, på arbetsplatser och i medierna för 
att motverka stereotypa könsrollsmönster 
och bekämpa kränkande föreställningar. 
Dessa kampanjer bör vara särskilt 
inriktade på männens roll när det gäller 
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att dela på ansvaret för hem och familj 
och balansen mellan arbets- och privatliv.

Or. es

Ändringsförslag 69
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker 
vikten av informationskampanjer för att 
utjämna den traditionella uppdelningen i 
kvinno- och mansyrken respektive 
kvinno- och manssysslor. Av samma skäl 
uppmanar parlamentet medlemsstaterna 
att överväga vilken roll språket har för att 
stereotyperna består, särskilt genom att 
vissa yrkesbenämningar är könsspecifika.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker 
vikten av förhandlingar och kollektivavtal 
i kampen mot diskriminering av kvinnor, 
framför allt när det gäller tillträde till 
anställningar, löner, arbetsförhållanden, 
befordran och fortbildning.

Or. pt
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Ändringsförslag 71
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
offentliga och privata organisationer att 
införa jämställdhetsplaner i sina interna 
bestämmelser, att förse dem med strikta 
målsättningar på kort, medellång och 
lång sikt och att göra årliga utvärderingar 
av hur målsättningarna faktiskt har 
förverkligats.

Or. pt

Ändringsförslag 72
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
förslag med sikte på att förena arbete och 
familjeliv, särskilt när det gäller 
barnomsorg och assistans till 
omsorgsberoende.

9. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
förslag med sikte på att förena arbete och 
familjeliv genom främjande av en bättre 
fördelning mellan kvinnor och män av det 
yrkesmässiga, familjerelaterade och 
sociala ansvaret, särskilt när det gäller 
barnomsorg och assistans till 
omsorgsberoende.

Or. en

Ändringsförslag 73
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
förslag med sikte på att förena arbete och 
familjeliv, särskilt när det gäller 
barnomsorg och assistans till 
omsorgsberoende.

9. Europaparlamentet efterlyser konkreta 
förslag för att uppnå en bättre balans 
mellan arbete, familjeliv och privatliv, 
särskilt när det gäller barnomsorg och 
assistans till omsorgsberoende.

Or. lt

Ändringsförslag 74
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att försäkra sig om att 
medlemsstaterna på ett korrekt sätt 
genomför EU-lagstiftning som rör 
möjligheten att förena arbete och 
familjeliv.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att försäkra sig om att 
medlemsstaterna på ett korrekt sätt 
genomför EU-lagstiftning som rör 
möjligheten att förena arbete och familjeliv
genom att anpassa arbetsvillkoren mellan 
kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 75
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet anser att 
föräldraledigheten måste förbättras för att 
göra det lättare att förena arbete och 
familjeliv. Parlamentet uppmanar därför 
rådet att snabbt anta en ståndpunkt om 
parlamentets lagstiftningsresolution av 
den 20 oktober 2010 om en översyn av 
rådets direktiv 92/85/EEG.
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Or. en

Ändringsförslag 76
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa och/eller stärka
barnomsorgen, som förskolor, i syfte att 
göra den mer rimligt prissatt, högkvalitativ 
och tillgänglig för alla. Parlamentet anser 
att barnomsorgen utgör ett betydelsefullt 
stöd för föräldrar och borde förbättra deras 
tillträde till arbetsmarknaden.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att uppmuntra inrättande 
eller förbättring av barnomsorg, som 
förskolor, i syfte att göra den mer rimligt 
prissatt, högkvalitativ och tillgänglig för 
alla. Parlamentet anser att barnomsorgen 
utgör ett betydelsefullt stöd för föräldrar 
och borde förbättra deras tillträde till 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 77
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 11 

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa och/eller stärka 
barnomsorgen, som förskolor, i syfte att 
göra den mer rimligt prissatt, högkvalitativ 
och tillgänglig för alla. Parlamentet anser 
att barnomsorgen utgör ett betydelsefullt
stöd för föräldrar och borde förbättra deras 
tillträde till arbetsmarknaden.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa och/eller stärka 
barnomsorgen, som förskolor samt 
äldreomsorgen och omsorgen om andra 
behövande personer, i syfte att göra dessa 
tjänster mer rimligt prissatta och 
högkvalitativa, med öppettider som går att 
kombinera med heltidsarbete och 
tillgängliga för alla. Parlamentet anser att 
barnomsorgen utgör ett stort stöd för 
föräldrar och borde förbättra deras tillträde 
till arbetsmarknaden.

Or. es
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Ändringsförslag 78
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar att dessa 
omsorgstjänster för barn och andra 
behövande personer utgör en viktig källa 
till arbetstillfällen som kan täckas av 
äldre kvinnor, vars sysselsättningsgrad är 
en av de lägsta för närvarande.

Or. es

Ändringsförslag 79
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att 
utbildning spelar en viktig roll för att tidigt 
lära barn om jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att informera 
och medvetandegöra elever under hela 
skolgången i syfte att främja värderingarna 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 23.

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att 
utbildning spelar en viktig roll för att tidigt 
lära barn om vikten av jämställdhet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
informera och medvetandegöra elever 
under hela skolgången i syfte att främja 
värderingarna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artikel 23.

Or. lt

Ändringsförslag 80
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att 12. Europaparlamentet hävdar bestämt att 
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utbildning spelar en viktig roll för att tidigt 
lära barn om jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att informera 
och medvetandegöra elever under hela 
skolgången i syfte att främja värderingarna 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 23.

utbildning spelar en viktig roll för att tidigt 
lära barn om jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att såväl 
utbilda som informera och 
medvetandegöra elever under hela 
skolgången i syfte att främja värderingarna 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 23.

Or. it

Ändringsförslag 81
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att 
utbildning spelar en viktig roll för att tidigt 
lära barn om jämställdhet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att informera 
och medvetandegöra elever under hela 
skolgången i syfte att främja värderingarna
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 23.

12. Europaparlamentet framhåller 
utbildningens betydelse och viktiga roll 
när det gäller att tidigt lära barn om 
jämställdhet och att skapa acceptans för 
olika kulturer och medvetenhet om 
effekterna av diskriminering och 
fördomar. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att informera och 
medvetandegöra elever under hela 
skolgången i syfte att främja värderingarna 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 82
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet understryker att 
unga måste få välja yrkesbana fritt och 

13. Europaparlamentet understryker att 
unga måste få välja yrkesbana fritt och 
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påminner om vikten av att lärare inte 
automatiskt leder in sina elever på 
yrkesbanor utifrån könsstereotyper.

påminner om vikten av att lärare inte 
automatiskt leder in sina elever på 
yrkesbanor utifrån könsstereotyper och att 
alla möjligheter till sysselsättning 
värderas högt.

Or. it

Ändringsförslag 83
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder i syfte 
att få flickor att inte automatiskt inrikta 
sig på traditionellt kvinnliga områden och 
yrken.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 84
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder i syfte 
att få flickor att inte automatiskt inrikta sig
på traditionellt kvinnliga områden och 
yrken.

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genom 
informationsinsatser inom 
utbildningsväsendet se till att flickor inte 
automatiskt styrs in på traditionellt 
kvinnliga områden och yrken.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar de 
ansträngningar som har gjorts inom EU för 
att öka kvinnornas representation inom 
politiken. Parlamentet uppmuntrar 
kvinnors medverkan på EU-nivå, i 
synnerhet på höga befattningar, men 
betonar att ytterligare ansträngningar måste 
göras på nationell, regional och kommunal 
nivå.

15. Europaparlamentet välkomnar de 
ansträngningar som har gjorts inom EU för 
att öka kvinnornas representation inom 
politiken. Parlamentet uppmuntrar 
kvinnors medverkan på EU-nivå, i 
synnerhet på höga befattningar, men 
betonar att ytterligare ansträngningar måste 
göras på nationell, regional och kommunal 
nivå. Parlamentet påpekar i detta 
sammanhang att kvotering i samband 
med val har en positiv effekt på den 
kvinnliga representationen.

Or. es

Ändringsförslag 86
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar de 
ansträngningar som har gjorts inom EU för 
att öka kvinnornas representation inom 
politiken. Parlamentet uppmuntrar 
kvinnors medverkan på EU-nivå, i 
synnerhet på höga befattningar, men
betonar att ytterligare ansträngningar måste 
göras på nationell, regional och kommunal 
nivå.

15. Europaparlamentet framhåller behovet 
av att öka de ansträngningar som görs
inom EU för att öka kvinnornas 
representation inom politiken. Parlamentet 
uppmuntrar kvinnors medverkan på 
EU-nivå, i synnerhet på höga befattningar
och betonar att ytterligare ansträngningar 
måste göras på nationell, regional och 
kommunal nivå. Parlamentet efterlyser 
bindande mål för att garantera en jämlik 
representation av kvinnor och män och 
noterar i detta sammanhang kvoteringens 
positiva effekter på kvinnors 
representation.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder i syfte att garantera 
en större andel kvinnor i stora börsnoterade 
företag och i företagsstyrelserna i 
allmänhet.

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder, t.ex. kvotering, i 
syfte att garantera en större andel kvinnor i 
stora börsnoterade företag och i 
företagsstyrelserna i allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag 88
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder i syfte att 
garantera en större andel kvinnor i stora 
börsnoterade företag och i
företagsstyrelserna i allmänhet.

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
uppmuntra en större andel kvinnor i stora 
börsnoterade företag och i 
företagsstyrelserna i allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder i syfte att garantera 
en större andel kvinnor i stora börsnoterade 
företag och i företagsstyrelserna i 
allmänhet.

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang Norge som förebild, där 
man sedan 2003 framgångsrikt tillämpar
kvotering för att uppnå jämställdhet i 
företagens styrelser, ett exempel som 
redan har följts av Spanien och 
Frankrike. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta effektiva 
åtgärder i syfte att garantera en större andel 
kvinnor i stora börsnoterade företag och i 
företagsstyrelserna i allmänhet.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder i syfte att garantera 
en större andel kvinnor i stora börsnoterade 
företag och i företagsstyrelserna i 
allmänhet.

16. Europaparlamentet påminner om att 
endast 3 procent av de stora företagens 
högsta beslutande organ leds av kvinnor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta effektiva åtgärder i syfte att garantera 
en större andel kvinnor i stora börsnoterade 
företag och i företagsstyrelserna i 
allmänhet, framför allt inom offentliga 
bolag.

Or. it

Ändringsförslag 91
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet påpekar att 
medlemsstaterna måste vidta åtgärder, 
särskilt genom lagstiftning, för att 
fastställa bindande mål om en jämn 
könsfördelning på högre befattningar 
inom näringslivet, förvaltningen och 
politiken.

Or. es

Ändringsförslag 92
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fastställa vilka företag 
som främjar jämställdhet och gör det 
lättare att förena arbete och familjeliv, och 
att sprida bästa praxis, särskilt via industri-
och handelskammarna.

17. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fastställa vilka företag 
som främjar jämställdhet och en god 
balans mellan arbete, familjeliv och 
privatliv, och att sprida bästa praxis, 
särskilt via industri- och handelskammarna.

Or. lt

Ändringsförslag 93
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet efterlyser 
åtgärder på nationell och europeisk nivå 
för att främja kvinnors företagaranda 
genom att det inrättas strukturer för 
utbildning, yrkesrådgivning och juridisk
rådgivning, och genom att man 
underlättar tillgången till offentlig och 
privat finansiering.
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Or. es

Ändringsförslag 94
Ilda Figueiredo

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet kräver ytterligare 
åtgärder, medvetandegörande och 
inspektioner på arbetsplatserna för att 
skapa bättre arbetsförhållanden för 
kvinnor genom att uppmärksamma frågor 
kring arbetstiden, efterlevnaden av rätten 
till föräldraledighet och möjligheterna att 
förena arbete och familjeliv. Parlamentet 
uppmanar även till ökad mammaledighet 
med full lön, införande av en betald 
familjeledighet som framför allt ska 
utnyttjas till att ta hand om 
omsorgsberoende familjemedlemmar samt 
åtgärder för att bekämpa könsstereotyper i 
fråga om hur arbetet och omsorgen delas 
upp och för att motverka handlingssätt 
som äventyrar dessa rättigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 95
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
särskilt uppmärksamma utsatta kvinnor. 
Funktionshindrade kvinnor, äldre kvinnor, 
invandrarkvinnor eller kvinnor som tillhör 
minoriteter är särskilda grupper som måste 

19. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
särskilt uppmärksamma utsatta kvinnor. 
Funktionshindrade kvinnor, äldre kvinnor, 
kvinnor med dålig eller ingen utbildning 
kvinnor med omsorgsansvar, 
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bli behandlade utifrån sina förutsättningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
garantera kontinuitet så att Europaåret 
2011, som kommer att ägnas åt 
frivilligarbete, även främjar jämställdhet.

invandrarkvinnor eller kvinnor som tillhör 
minoriteter är särskilda grupper som måste 
bli behandlade utifrån sina förutsättningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
garantera kontinuitet så att Europaåret 
2011, som kommer att ägnas åt 
frivilligarbete, även främjar jämställdhet.

Or. es

Ändringsförslag 96
Marije Cornelissen, Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
särskilt uppmärksamma utsatta kvinnor. 
Funktionshindrade kvinnor, äldre kvinnor, 
invandrarkvinnor eller kvinnor som tillhör 
minoriteter är särskilda grupper som måste 
bli behandlade utifrån sina förutsättningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
garantera kontinuitet så att Europaåret 
2011, som kommer att ägnas åt 
frivilligarbete, även främjar jämställdhet.

19. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
särskilt uppmärksamma utsatta kvinnor. 
Funktionshindrade kvinnor, äldre kvinnor, 
invandrarkvinnor, lesbiska kvinnor, 
bisexuella kvinnor, transkvinnor eller 
kvinnor som tillhör minoriteter är särskilda 
grupper som måste bli behandlade utifrån 
sina förutsättningar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera kontinuitet så 
att Europaåret 2011, som kommer att ägnas 
åt frivilligarbete, även främjar jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar de
nationella, regionala och lokala 
jämställdhetsorganen att införa 
samordnade metoder för att på ett bättre 
sätt kunna reagera på och hantera fall av 
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flerfaldig diskriminering. Vidare 
uppmanar parlamentet organen i fråga att 
införa fortbildning för domare, jurister 
och personal i fråga om att upptäcka, 
förhindra och reagera på flerfaldig 
diskriminering.

Or. es

Ändringsförslag 98
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
särskilt uppmärksamma romska kvinnor 
vid genomförandet av den europeiska 
strategin för att integrera romerna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 99
Marije Cornelissen, Antonyia Parvanova, Britta Thomsen

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet noterar att 
transpersoner fortfarande utgör en 
mycket marginaliserad och diskriminerad 
grupp som i hög grad drabbas av 
stigmatisering, utanförskap och våld, 
vilket har rapporterats av byrån för 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
vill starkt uppmuntra kommissionen och 
medlemsstaterna att följa byråns 
rekommendationer om ett starkare och 
tydligare skydd mot diskriminering på 
grund av könsidentitet.
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Or. en

Ändringsförslag 100
Marina Yannakoudakis

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 101
Mary Honeyball

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till adekvat information 
och stöd när det gäller reproduktiv hälsa 
och kvinnors rätt till reproduktiv hälso- och 
sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 102
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård. 
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Parlamentet framhåller att kvinnor måste
ha rätt att råda över sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter, särskilt genom 
enkel tillgång till preventivmedel och 
abort. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
vidta åtgärder och göra insatser för att 
göra män medvetna om sitt ansvar för 
frågor som gäller sexualitet och 
reproduktion.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och betonar att kvinnor 
ska ha samma rättigheter och möjligheter 
när det gäller tillgång till reproduktiv 
hälso- och sjukvård.

Or. lt

Ändringsförslag 104
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
sexuell och reproduktiv hälsa och till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.
Parlamentet hävdar att kvinnor måste ha 
kontrollen över sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter.
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Or. es

Ändringsförslag 105
Marije Cornelissen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.

22. Europaparlamentet talar för kvinnors 
och mäns tillgång till information om 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt till 
reproduktiv hälso- och sjukvård.
Parlamentet framhåller att kvinnor måste 
ha kontrollen över sina sexuella och
reproduktiva rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 106
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläds åt de 
ansträngningar som har gjorts i unionen 
och enskilda medlemsstater för att 
bekämpa våldet mot kvinnor, men 
understryker att problemet fortfarande 
kvarstår. Parlamentet välkomnar att 
debatten om denna typ av våld ges nytt liv, 
i synnerhet tack vare den europeiska 
skyddsordern, och uppmanar EU:s 
kommande ordförandeskap att fortsätta på 
den inslagna vägen.

24. Europaparlamentet gläds åt de 
ansträngningar som har gjorts i unionen 
och enskilda medlemsstater för att 
bekämpa våldet mot kvinnor, men 
understryker att problemet fortfarande 
kvarstår. Parlamentet välkomnar att 
debatten om denna typ av våld ges nytt liv, 
i synnerhet tack vare den europeiska 
skyddsordern och direktivet om 
förebyggande och bekämpande av 
människohandel, och uppmanar EU:s 
kommande ordförandeskap att fortsätta på 
den inslagna vägen. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att rådet och 
kommissionen godtar den 
överenskommelse som nåtts i 
Europaparlamentet om den europeiska 
skyddsordern, så att direktivet kan träda i 
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kraft så snart som möjligt.

Or. es

Ändringsförslag 107
Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet gläds åt de 
ansträngningar som har gjorts i unionen 
och enskilda medlemsstater för att 
bekämpa våldet mot kvinnor, men 
understryker att problemet fortfarande 
kvarstår. Parlamentet välkomnar att 
debatten om denna typ av våld ges nytt liv, 
i synnerhet tack vare den europeiska 
skyddsordern, och uppmanar EU:s 
kommande ordförandeskap att fortsätta på 
den inslagna vägen.

24. Europaparlamentet gläds åt de 
ansträngningar som har gjorts i unionen 
och enskilda medlemsstater för att 
bekämpa våldet mot kvinnor, men 
understryker att problemet fortfarande 
kvarstår och uppmanar medlemsstaterna 
att vidta åtgärder för att ge tillgång till 
stödåtgärder för att förebygga 
könsrelaterat våld och skydda kvinnor 
mot sådant våld oavsett deras civilstånd, 
ras, ålder, sexuella läggning, etniska 
ursprung eller religion. Parlamentet 
välkomnar att debatten om denna typ av 
våld ges nytt liv, i synnerhet tack vare den 
europeiska skyddsordern, och uppmanar 
EU:s kommande ordförandeskap att 
fortsätta på den inslagna vägen.

Or. en

Ändringsförslag 108
Marc Tarabella

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet begär återigen 
att kommissionen under de kommande 
fyra åren inför ett europeiskt år mot våld 
mot kvinnor. Parlamentet erinrar i detta 
sammanhang om att denna åtgärd skulle 
göra det möjligt att informera 
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EU-medborgarna och få regeringarna ett 
engagera sig mot våld mot kvinnor.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet understryker att 
det är nödvändigt att genomföra en 
grundlig undersökning av alla EU-länder, 
där man tillämpar en gemensam metod 
för att kunna beräkna problemets verkliga 
omfattning. I detta sammanhang lyfter 
parlamentet fram det viktiga arbete som 
det europeiska observatoriet om våld mot 
kvinnor bedriver på detta område genom 
att ta fram högkvalitativ statistik till stöd 
för politiska åtgärder för att bekämpa 
detta sociala gissel.

Or. es

Ändringsförslag 110
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
fortbildningen för poliser, 
domstolspersonal och anställda inom 
socialt arbete och säkerställa att det finns 
strukturer som är anpassade efter alla typer 
av våld mot kvinnor, inklusive allvarligt 
och sällsynt våld, som exempelvis 
syraattacker.

25. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
fortbildningen för och samarbetet mellan 
poliser, domstolspersonal och anställda 
inom socialt arbete och säkerställa att det 
finns strukturer som är anpassade efter alla 
typer av våld mot kvinnor, inklusive 
allvarligt och sällsynt våld, som 
exempelvis syraattacker.
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Or. lt

Ändringsförslag 111
Barbara Matera

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
fortbildningen för poliser, 
domstolspersonal och anställda inom 
socialt arbete och säkerställa att det finns 
strukturer som är anpassade efter alla typer 
av våld mot kvinnor, inklusive allvarligt 
och sällsynt våld, som exempelvis 
syraattacker.

25. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förbättra 
fortbildningen för poliser, 
domstolspersonal och anställda inom 
socialt arbete och säkerställa att det finns 
strukturer som är anpassade efter alla typer 
av våld mot kvinnor, inklusive allvarligt 
och sällsynt fysiskt och psykiskt våld, som 
exempelvis syraattacker.

Or. it

Ändringsförslag 112
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar att det är 
viktigt att medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna 
vidtar åtgärder för att med hjälp av 
instrument som Europeiska socialfonden 
(ESF) eller programmet Progress göra det 
lättare för kvinnor som utsatts för
könsrelaterat våld att komma tillbaka in 
på arbetsmarknaden.

Or. es
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Ändringsförslag 113
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet betonar att det är 
nödvändigt att förbättra samarbetet och 
deltagandet för kvinnoorganisationer och 
civilsamhället i stort, så att de görs 
delaktiga i jämställdhetsintegreringen.

Or. es

Ändringsförslag 114
Iratxe García Pérez

Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av att integrera 
jämställdhetsperspektivet och kampen mot 
våld mot kvinnor i EU:s utrikes- och 
utvecklingssamarbetespolitik.

Or. es

Ändringsförslag 115
Silvia Costa

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra 
medlemsstaterna att verka för att det i 
medierna i allmänhet och i reklam och 
marknadsföring i synnerhet ges en värdig 
bild av kvinnor och deras olika roller och 
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identiteter.

Or. it


