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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 
2006-2010 og henstillinger for fremtiden
(2009/2242(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for ligestilling mellem 
kvinder og mænd 2006-2010 (KOM(2006)0092)1,

– der henviser til Kommissionens beretning af 18. december 2009 om ligestilling mellem 
kvinder og mænd – 2010 (KOM(2009)0694),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2000 "På vej mod en EF-
rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)" (KOM(2000)0335) 
og til Kommissionens årsberetninger om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den 
Europæiske Union 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 (henholdsvis 
KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049, KOM(2008)0010 og 
KOM(2009)0077),

– der henviser til FN’s juridiske instrumenter på menneskerettighedsområdet, navnlig hvad 
angår kvinders rettigheder, herunder især konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination af kvinder (CEDAW) samt de øvrige FN-instrumenter vedrørende vold 
mod kvinder, f.eks. Wien-erklæringen og -handlingsprogrammet, der blev vedtaget på 
verdenskonferencen om menneskerettigheder, samt FN's Generalforsamlings resolution 
48/104 af 20. december 1993 om afskaffelse af vold mod kvinder, 58/147 af 19. februar 
2004 om afskaffelse af vold mod kvinder i hjemmet, 57/179 af 30. januar 2003 om 
afskaffelse af æresforbrydelser begået mod kvinder og 52/86 af 2. februar 1998 om 
foranstaltninger vedrørende kriminalitetsforebyggelse og strafferet med henblik på at 
standse vold mod kvinder,

– der henviser til det handlingsprogram, der blev vedtaget på den fjerde 
verdenskvindekonference den 15. september 1995, og Europa-Parlamentets beslutninger 
af 18. maj 2000 om opfølgningen af Beijing-handlingsplanen2 og af 10. marts 2005 om 
opfølgningen af den fjerde verdenskvindekonference – Handlingsprogrammet Platform
for Action (Beijing+10)3,

– der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 9. oktober 2006 om "alle former for vold 
                                               
1 EUT C 104 af 3.5.2006, s. 19.
2 EFT C 59 af 23.2.2001, s. 258.
3 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 247.
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mod kvinder",

– der henviser til den afsluttende rapport, der blev vedtaget i marts 2005 på det 49. møde i 
FN-Kommissionen for Kvinders Status,

– der henviser til protokollen om kvinders rettigheder i Afrika, også kaldet ”Maputo-
protokollen”, der trådte i kraft den 26. oktober 2005, og som blandt andet forbyder alle 
former for kønslemlæstelse,

– der henviser til, at der i FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 af 31. oktober 2000 om 
kvinder, fred og sikkerhed opfordres til større inddragelse af kvinder i forebyggelse af 
væbnede konflikter og fredsskabelse,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)1,

– der henviser til Kommissionens forslag af 3. oktober 2008 til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i 
selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF (KOM(2008) 0636),

– der henviser til Kommissionens forslag af 3. oktober 2008 til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (KOM(2008)0637),

– der henviser til Kommissionens beretning af 3. oktober 2008 om gennemførelse af 
Barcelona-målene om pasningsmuligheder for børn i førskolealderen (KOM(2008)0638),

– der henviser til rapporten fra maj 2003 fra Kommissionens Rådgivende Udvalg om 
Ligestilling mellem Kvinder og Mænd om hensyntagen til ligestillingssynspunktet i de 
nationale budgetter,

– der henviser til Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Kvinder og Mænd og dets 
udtalelse om lønforskellen mellem kønnene, som vedtoges den 22. marts 2007,

– der henviser til sin beslutning af 17. januar 2006 om strategier for bekæmpelse af handel 
med kvinder og børn, der er særligt udsatte for seksuel udnyttelse2,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2006 om indvandrerkvindernes rolle og 
placering i EU3,

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt, som Det Europæiske Råd vedtog den 23. 
og 24. marts 2006,

                                               
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
2 EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 75.
3 EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 118.
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– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om en køreplan for ligestilling mellem 
kvinder og mænd 2006-20101,

– der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om kvindernes rolle i industrien2,

– der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd – 20083,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen 
om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder4,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2009 om socialøkonomi5,

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2009 om bekæmpelse af vold mod 
kvinder6,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om forebyggelse af menneskehandel7,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om ligestilling mellem mænd og kvinder 
i EU – 20098,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en universel 
menneskerettighed og et grundlæggende princip for Den Europæiske Union, som længe 
har været anerkendt i traktaterne, men at der i den politiske virkelighed og i kvindernes 
dagligdag fortsat er mange eksempler på uligheder mellem kvinder og mænd,

B. der henviser til, at ligestilling og lige muligheder for kvinder og mænd skal realiseres i en 
situation med sociale fremskridt for alle og ikke med tilbagegang,

C. der henviser til, at køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 ganske 
vist har sat fokus på de grundlæggende aspekter ved ligestilling mellem kvinder og 
mænd, men at der alligevel har været langt imellem de reelle fremskridt,

D. der henviser til, at den nuværende økonomiske og sociale krise har særligt alvorlige 
konsekvenser for kvinderne og bidrager til at forværre ulighederne og 
forskelsbehandlingen,

                                               
1 EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 56.
2 EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 73.
3 EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 35. 
4 EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 21. 
5 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2009)0062.
6 Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA(2009)0098.
7 Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA-PROV(2010)0018.
8 Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA-PROV(2010)0021.
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E. der henviser til, at flertallet af de over 85 millioner fattige i Den Europæiske Union er 
kvinder, hvilket bl.a. skyldes arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold, lave lønninger, et 
pensionsniveau under eksistensminimum og problemer med at få adgang til offentlige 
serviceydelser af god kvalitet inden for mange forskellige områder,

F. der henviser til, at forskellen mellem kvinders og mænds gennemsnitsløn bliver stadig 
større i hele Den Europæiske Union og gennemsnitligt er over på 17 %, samt at der er en 
tendens til, at den indirekte forskelsbehandling vokser, når arbejdsløsheden stiger og 
rammer kvinder og unge piger,

G. der henviser til de mange forskellige former for forskelsbehandling, som bestemte 
kategorier af kvinder er ofre for, især ældre kvinder, kvinder med forsørgerpligt, 
indvandrerkvinder, kvinder tilhørende minoritetsgrupper, handicappede kvinder, 
fængslede kvinder osv.,

H. der henviser til, at det er af grundlæggende betydning at sikre lige adgang til ressourcer, 
rettigheder og indflydelse, hvilket kræver strukturelle og kulturelle ændringer, afskaffelse 
af stereotyper og fremme af ligestilling,

I. der henviser til, at de eksisterende udfordringer og de indhøstede erfaringer viser, at der 
er behov for øget koordinering, udbredelse og fremme af kvinders rettigheder under 
hensyntagen til deres forskellige levevilkår,

J. der henviser til de beslutninger, der blev vedtaget i forbindelse med arrangementerne i 
anledning af Beijing-platformens 15-års-jubilæum, og hvor langt vi stadig er fra at have 
ført dem ud i livet, 

K. der henviser til, at vi befinder os i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom, hvilket 
kræver samordnede politikker og aktioner med henblik effektivt at ændre situationen,

L. der henviser til de arrangementer, der finder sted i anledning af 10-års-dagen for 
udnævnelsen af den 10. marts til international kvindedag, og til betydningen af at 
inddrage kvinderne og deres organisationer i bestræbelserne på at fremme ligestilling og 
bekæmpe forskelsbehandling og uligheder,

På det institutionelle plan

1. foreslår, at der i den nye strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd i Den 
Europæiske Union skal indgå et handlingsprogram og en politisk forpligtelse, der tager 
udgangspunkt i Beijing-platformen, i betragtning af, at kvinders og unge pigers 
rettigheder udgør en umistelig, integrerende og uadskillelig del af de universelle 
menneskerettigheder;

2. understreger, at det er vigtigt, at Rådet, når Parlamentet har afgivet sin udtalelse, vedtager 
Kommissionens nye forslag om ligestillingsstrategien for at give den større politisk vægt 
og sætte nyt skub i ligestillingspolitikken;
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3. foreslår, at der afholdes et årligt trepartsmøde mellem Rådet, Kommissionen og 
Parlamentet om fremskridtene med hensyn til strategien for ligestilling mellem kvinder 
og mænd i Den Europæiske Union;

4. understreger betydningen af at afholde en årlig konference om ligestilling mellem kvinder 
og mænd med deltagelse af de forskellige medlemsstaters kvindeorganisationer og 
faglige organisationer, Europa-Parlamentets medlemmer, Kommissionens og Rådets 
medlemmer og medlemmerne af de nationale parlamenter, hvor der hver gang lægges 
særlig vægt på et på forhånd fastlagt emne;

5. anmoder indtrængende om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder bliver fuldt operativt, og at der udarbejdes de nødvendige indikatorer til at følge 
ligestillingsspørgsmål på alle områder;

6. mener, at Kommissionens og Rådets politiske forslag, når de indebærer en evaluering af 
de sociale konsekvenser, bør omfatte en evaluering af ligestillingen mellem kvinder og 
mænd;

7. understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionens generaldirektorat etablerer 
koordinationsinstanser, der permanent følger politikken for ligestilling og lige muligheder 
inden for alle mulige områder; 

8. understreger betydningen af politikker, der indebærer en integreret tilgang til ligestilling 
mellem kønnene inden for forskellige områder, især i økonomisk, finansiel, kommerciel 
og social henseende, og en budgetmæssig analyse hvad angår ligestilling mellem kvinder 
og mænd; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udbrede eksempler på god 
praksis;

9. understreger over for Kommissionen og medlemsstaterne nødvendigheden af en 
dobbeltstrategi, der sikrer en integreret tilgang til ligestilling mellem kvinder og mænd og 
gennemførelse af specifikke aktioner, bl.a. i forbindelse med lovgivning, og bevillinger 
samt opfølgning og kontrol, med henblik på at sikre realiseringen;

10. understreger nødvendigheden af at tillægge ligestillingsspørgsmål særlig betydning, også 
i Parlamentet, i de forskellige udvalg og delegationer;

Temaområder – mål

11. understreger betydningen af at fortsætte den analyse af Beijing-platformen (Beijing+15), 
som det svenske formandskab indledte, for på denne baggrund ikke kun at udarbejde 
passende indikatorer, men også fastsætte mål og vedtage de nødvendige politikker inden 
for de 12 udvalgte områder:

– kvinder og fattigdom
– kvinders almene og faglige uddannelse
– kvinder og sundhed 
– vold mod kvinder
– kvinder og væbnede konflikter
– kvinder og økonomi
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– kvinder og beslutningsbeføjelser og beslutningstagning
– de institutionelle mekanismer til forfremmelse af kvinder
– kvinders rettigheder
– kvinder og medier
– kvinder og miljø
– piger;

12. prioriterer bekæmpelse af fattigdom igennem revision af de til grund liggende politikker 
på det makroøkonomiske, monetære, sociale og arbejdsmæssige område med henblik på 
at sikre kvinderne økonomisk og social retfærdighed ved at udarbejde strategier, der 
fremmer retfærdig indkomstfordeling, garanterer en minimumsindkomst, anstændige 
lønninger og pensioner, skaber flere job til kvinder med tilhørende rettigheder, sikrer 
adgang til offentlige serviceydelser af høj kvalitet for alle kvinder og unge piger, 
forbedrer den sociale sikring og de lokale servicefaciliteter, navnlig vuggestuer, 
fritidshjem, børnehaver, dagcentre, lokale fritidscentre og familierelaterede 
støttefaciliteter, og sikrer alle kvinder, børn og ældre adgang hertil;

13. understreger nødvendigheden af hurtige foranstaltninger til bekæmpelse af 
løndiskrimination igennem revision af det eksisterende direktiv og udarbejdelse af 
etapeopdelte sektorplaner med præcise mål med henblik på at afskaffe direkte og 
indirekte forskelsbehandling eller igennem fremme af kollektive forhandlinger, 
uddannelse af rådgivere i ligestillingsspørgsmål og udarbejdelse af planer for ligestilling i 
virksomheder og på andre arbejdspladser;

14. kræver en større indsats, mere oplysning og mere kontrol på arbejdspladserne med 
henblik på at sikre bedre arbejdsvilkår for kvinder under hensyntagen til arbejdstiden, 
respekten for rettighederne i forbindelse med barsels- og fædreorlov samt forening af 
arbejde, familieliv og privatliv, og opfordrer til udvidelse og fuld betaling af barsels- og 
forældreorlov, indførelse af betalt fædreorlov og bekæmpelse af aktioner, der truer disse 
rettigheder;

15. kæmper for politikker og aktioner, der udrydder vold mod kvinder på alle områder ved at 
fremme kvinders rettigheder, bekæmpe kønsstereotyper og alle former for 
forskelsbehandling i samfundet og familien, herunder også inden for almen og faglig 
uddannelse, medier og politik; kræver, at der føres en politik for uddannelse og fremme 
af ligestilling; 

16. understreger nødvendigheden af at fokusere på situationen for de kvinder, der arbejder 
sammen med deres ægtefælle inden for landbrugs-, håndværks-, handels- og 
fiskerisektoren og i små familievirksomheder, hvor kvindernes situation er mere sårbar 
end mændenes, med henblik på at træffe nye foranstaltninger, der beskytter 
barselsrettighederne, afskaffer den indirekte forskelsbehandling samt sikrer social 
beskyttelse, social sikring og de øvrige rettigheder, der tilkommer kvinder, herunder også 
kvinder, der er selvstændige;

17. understreger betydningen af at garantere alle kvinder kontrollen med deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder, især igennem adgang til svangerskabsforebyggelse og abort, 
gratis konsultationer i forbindelse med abort og information om deres rettigheder og de 
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disponible serviceydelser; understreger betydningen af aktioner, der tager sigte på at gøre 
mændene bevidste om deres ansvar på det seksuelle og reproduktive område;

18. mener, at der bør være særlig opmærksomhed omkring udvikling, fred og solidaritet med 
kvinder i hele verden, især kvinder, der er ofre for uretfærdigheder, forskelsbehandling, 
sult, nød, menneskehandel og enhver form for vold;

19. kræver overholdelse af Parlamentets nylige beslutninger af 10. februar 2010 om 
forebyggelse af menneskehandel og om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Køreplanen for ligestilling 2006-2010 udløber i år, og Kommissionen har bebudet, at den vil 
udarbejde en ny ligestillingsstrategi.

Da vi befinder os i en alvorlig økonomisk og social krise, der har alvorlige konsekvenser for 
kvinderne, er det nødvendigt at sørge for, at der ikke sker tilbageskridt, og at give det 
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom et indhold. 

Vi mindes i år to begivenheder: 15-året for Beijing-konferencen og 100-året for den 
internationale kvindedag. Det er vigtige milepæle for kvindefrigørelsen og et resultat af små 
og store kampe, der er blevet forstærket i løbet af det 19. og 20. århundrede. 

Det svenske formandskab har udarbejdet et dokument om gennemførelsen på EU-niveau af 
det dokument, der blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference i Beijing i 1995 –
Beijing-erklæringen og platformen for ligestilling, udvikling og fred.

På baggrund heraf og i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning tilrettelagde 
Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling en høring i Bruxelles 
den 28. januar 2010 om ligestillingsstrategien med deltagelse af forskellige eksperter og 
kvindeorganisationer i Den Europæiske Union, der pegede på nødvendigheden af mere 
markante fremskridt med henblik på at realisere ligestillingen mellem kvinder og mænd og 
sikre beskyttelse og fremme af kvinders rettigheder i betragtning af, at der er tale om 
grundlæggende menneskerettigheder.

Kort historisk overblik over kampen for kvinders rettigheder – 100-året for den 
internationale kvindedag og 15-året for Beijing-konferencen 

Under den anden verdenskvindekonference i København i 1910, godkendte man på initiativ af 
den berømte tyske revolutionære leder, Clara Zetkin, indførelsen af en international dag for 
kvindelige arbejdstagere. Der var tale om en aktionsdag til fordel for de kvindelige 
arbejdstageres frigørelse og den almindelige valgret, som markerede højdepunktet på en 
voksende bølge af kvindeaktioner til opnåelse af bedre arbejds- og levevilkår, og som løftede 
kampen op på politisk plan og gjorde en symbolsk dato til et mål for hele verdens kvindelige 
arbejdstageres aktioner og demonstrationer til fordel for økonomisk, social og politisk 
frigørelse.

Men fra det tidspunkt, hvor den internationale kvindedag blev proklameret (1910), og til den 
blev institutionaliseres af FN, gik der mange år.

I marts 1972 foreslog Hertta Kuusinen, finsk kommunistisk parlamentsmedlem og anden 
formand for den internationale demokratiske kvindeforening FN's Kvindekommission, at FN 
skulle udnævne et internationalt kvindeår for at henlede FN's og verdens opmærksomhed på 
kvinders situation og særlige vilkår. Dette forslag blev støttet af andre kvindeorganisationer, 
og Kvindekommissionen anbefalede FN's Generalforsamling at udnævne 1975 til 
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internationalt kvindeår, hvilket skete i december 1972.

Beslutningerne om det internationale kvindeår (1975) og FN's tiår for kvinder (1975-1985) 
gav anledning til aktioner i hele verden.

I mellemtiden er den fjerde verdenskvindekonference blevet afholdt i Beijing i 1995, hvor 
man vedtog et dokument med titlen Beijing-erklæring og handlingsplatform for ligestilling, 
udvikling og fred.

I år, 100-året for indførelsen af den internationale kvindedag, har FN valg temaet "Lige 
rettigheder, lige muligheder: fremskridt for alle". Nu er tiden inde til at evaluere Beijing+15 
"Ligestilling, udvikling og fred", som var temaet for FN's tiår for kvinder.

I Den Europæiske Union har de forskellige traktater anerkendt ligestilling mellem kvinder og 
mænd som et grundlæggende princip for EU og en universel menneskeret, men der findes 
stadig store uligheder inden for politik og i kvinders dagligdag på trods af de mange direktiver 
og beslutninger om bekæmpelse af forskelsbehandling, der er blevet vedtaget i årenes løb.

Køreplanen for ligestilling 2006-2010 og den aktuelle situation

Selv om køreplanen for ligestilling 2006-2010 har fokuseret på de grundlæggende aspekter 
ved ligestillingen mellem kvinder og mænd, har den ikke fået tilstrækkelig politisk opbakning 
til at blive gennemført i praksis, og der har været langt imellem de reelle fremskridt. Også 
modsigelserne i fællesskabspolitikkerne har været medvirkende hertil. De er årsagen til, at der 
findes over 85 millioner fattige, hvoraf hovedparten er kvinder og børn, hvilket bl.a. skyldes 
arbejdsløshed, usikre ansættelsesforhold, lave lønninger, et pensionsniveau under 
eksistensminimum og problemer med at få adgang til offentlige serviceydelser af høj kvalitet.

Derudover har den nuværende økonomiske og sociale krise særligt alvorlige konsekvenser for 
kvinderne og bidrager til at forværre ulighederne og forskelsbehandlingen. Forskellen mellem 
kvinders og mænds gennemsnitsløn bliver stadig større i hele Den Europæiske Union og er 
gennemsnitligt på over 17 %, og der er en tendens til, at den indirekte forskelsbehandling 
vokser, når arbejdsløsheden stiger og rammer kvinder og unge piger.

Også de job, der er blevet skabt inden for de seneste år, først og fremmest til unge og kvinder, 
har for størstedelens vedkommende været dårligt betalte job med usikre ansættelsesforhold, 
der ikke respekterer de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår barsel, hvilket også 
bidrager til den lave fødselsrate. Mange forskellige former for forskelsbehandling af særlig 
alvorlig karakter går ud over bestemte kategorier af kvinder, især ældre kvinder, kvinder med 
forsørgerpligt, indvandrerkvinder, kvinder tilhørende minoritetsgrupper og handicappede 
kvinder.

Voldsniveauet er stadig højt, og fattigdom, arbejdsløshed og diskrimination har bidraget til 
opretholdelse af og stigning i handelen med kvinder og børn og til prostitutionen i flere af 
Den Europæiske Unions medlemsstater, og disse problemer kræver øjeblikkelige løsninger.

Foranstaltninger på det institutionelle plan



PE439.237v01-00 12/14 PR\806008DA.doc

DA

Selv om ligestillingspolitikken befinder sig på forskellige udviklingstrin i de forskellige 
medlemsstater, er det af grundlæggende betydning at sikre lige adgang til ressourcer, 
rettigheder og indflydelse, hvilket kræver strukturelle og kulturelle ændringer, afskaffelse af 
stereotyper og fremme af ligestilling, så der sker fremskridt og ikke tilbageskridt på det 
område.

De eksisterende udfordringer og de indhøstede erfaringer viser, at det er nødvendigt at øge 
koordinering, udbredelse og fremme af kvinders rettigheder ved at inddrage deres 
organisationer i kampen mod forskelsbehandling og ulighed.

Med henblik herpå er det vigtigt, at der i den nye strategi for ligestilling mellem kvinder og 
mænd i Den Europæiske Union indgår et handlingsprogram og en politisk forpligtelse, der 
tager udgangspunkt i Beijing-platformen, og at Rådet vedtager den, når Parlamentet har 
afgivet sin udtalelse, for at give den større politisk vægt og sikre, at der sættes nyt skub i 
ligestillingspolitikken under hensyntagen til, at kvinders og unge pigers rettigheder udgør en 
umistelig, integrerende og uadskillelig del af de universelle menneskerettigheder.

Det foreslås også, at der afholdes et årligt trepartsmøde mellem Rådet, Kommissionen og 
Parlamentet om fremskridtene med hensyn til strategien for ligestilling mellem kvinder og 
mænd i Den Europæiske Union. I betragtning af nødvendigheden af at inddrage kvinderne og 
deres organisationer i hele denne proces foreslås det imidlertid at afholde en årlig konference 
om ligestilling mellem kvinder og mænd med deltagelse af de forskellige medlemsstaters 
kvindeorganisationer og faglige organisationer, Europa-Parlamentets medlemmer, 
Kommissionens og Rådets medlemmer og medlemmerne af de nationale parlamenter, hvor 
der hvert år lægges særlig vægt på et på forhånd fastlagt tema.

Det er absolut nødvendigt at fastholde kravet om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder straks bliver fuldt operativt, og at der udarbejdes de nødvendige 
indikatorer til at følge ligestillingsspørgsmål på alle områder. Kommissionens 
generaldirektorater bør etablerer koordinationsinstanser, der permanent følger politikken for 
ligestilling og lige muligheder for kvinder og mænd.

Betydningen af politikker, der indebærer en integreret tilgang til ligestilling mellem kvinder 
og mænd inden for forskellige områder, især i økonomisk, finansiel, kommerciel og social og 
budgetmæssig henseende, bør fremhæves. Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at 
udbrede eksempler på god praksis og fordømme tilfælde af systematisk krænkelse af især 
erhvervsaktive kvinders rettigheder, navnlig anvendelsen af præmier for produktion, kvalitet, 
produktivitet eller flid, som altid har til formål at undergrave retten til barsels- og fædreorlov 
og pasningen af børn eller andre plejeafhængige personer samt de fagforeningsmæssige og 
politiske rettigheder.

Det bør ikke glemmes, at det er nødvendigt at opretholde en dobbeltstrategi, der sikrer en 
integreret tilgang til ligestilling mellem kvinder og mænd og gennemførelse af specifikke
aktioner, bl.a. i forbindelse med lovgivning, budget og kontrol, og at de politiske forslag, når 
de indebærer en evaluering af de sociale konsekvenser, bør omfatte en evaluering af 
ligestillingen mellem kvinder og mænd.
Også Parlamentet bør tillægge ligestillingsspørgsmål særlig betydning, herunder også i de 
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forskellige udvalg og delegationer.

Temaområder – mål

Lige muligheder for kvinder og mænd skal realiseres i en situation med sociale fremskridt for 
alle og ikke med tilbagegang. Det er derfor vigtigt at fortsætte den analyse af Beijing-
platformen (Beijing+15), som det svenske formandskab indledte, for på denne baggrund ikke 
kun at udarbejde passende indikatorer, men også fastsætte mål og vedtage de nødvendige 
politikker inden for hvert af de 12 udvalgte områder.

I denne krisesituation er det presserende nødvendigt at prioritere bekæmpelse af fattigdom 
igennem revision af de til grund liggende politikker på det makroøkonomiske, monetære, 
sociale og arbejdsmæssige område med henblik på at sikre kvinderne økonomisk og social 
retfærdighed ved at udarbejde strategier, der fremmer retfærdig indkomstfordeling, garanterer 
en minimumsindkomst, anstændige lønninger og pensioner, skaber flere job til kvinder med 
tilhørende rettigheder, sikrer adgang til offentlige serviceydelser af høj kvalitet for alle 
kvinder og unge piger, forbedrer den sociale sikring og de lokale servicefaciliteter, navnlig 
vuggestuer, fritidshjem, børnehaver, dagcentre, lokale fritidscentre og familierelaterede 
støttefaciliteter, og sikrer alle kvinder, børn og ældre adgang hertil. Man kan f.eks. skabe job 
med tilknyttede rettigheder til kvinder og bidrage til den sociale integration.

Det er vigtigt at understrege nødvendigheden af at træffe hurtige foranstaltninger til 
bekæmpelse af løndiskrimination og at opvurdere arbejdet igennem revision af det 
eksisterende direktiv og udarbejdelse af etapeopdelte sektorplaner med præcise mål med 
henblik på at afskaffe direkte og indirekte forskelsbehandling eller igennem fremme af 
kollektive forhandlinger, uddannelse af rådgivere i ligestillingsspørgsmål og udarbejdelse af 
planer for ligestilling i virksomheder og på andre arbejdspladser.

Det er ikke tilstrækkeligt at fremlægge en meddelelse, således som Kommissionen gjorde det 
i juli 2007 med "Bekæmpelse af den kønsbestemte lønforskel". Det er heller ikke 
tilstrækkeligt blot at analysere årsagerne til lønforskellene. Det er presserende nødvendigt at 
fremlægge resultaterne af denne analyse i håbet om, at Kommissionen vil drage 
konklusionerne heraf og hurtigt foreslå de foranstaltninger, der skal træffes for at begrænse 
forskellene mellem mænds og kvinders løn.

Der er behov for mere handling, oplysning og kontrol på arbejdspladserne med henblik på at 
sikre bedre arbejdsvilkår for kvinder, samtidig med at der tages hensyn til arbejdstiden, 
respekten for mødres og fædres rettigheder og deres sociale funktion samt forening af arbejde, 
familieliv og privatliv og tilskyndes til udvidelse og fuld betaling af barsels- og forældreorlov, 
indførelse af betalt fædreorlov og bekæmpelse af aktioner, der truer disse rettigheder.

Der er behov for politikker og aktioner til udryddelse af vold mod kvinder på alle områder 
igennem fremme af kvinders rettigheder, bekæmpelse af kønsstereotyper og alle former for 
forskelsbehandling i samfundet og familien, herunder også inden for almen og faglig 
uddannelse, medier og politik, samt igennem prioritering af uddannelses- og 
ligestillingspolitikken.

Det er nødvendigt at være tilstrækkelig opmærksom på situationen for de kvinder, der
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arbejder sammen med deres ægtefælle inden for landbrugs-, håndværks-, handels- og 
fiskerisektoren og i små familievirksomheder, hvor kvindernes situation er mere sårbar end 
mændenes, med henblik på at træffe nye foranstaltninger, der beskytter barselsrettighederne, 
afskaffer den indirekte forskelsbehandling samt sikrer beskyttelse, social sikring og de øvrige 
rettigheder, der tilkommer kvinder, herunder kvinder, der er selvstændige;

Til trods for de fremskridt, der er sket inden for seksuel og reproduktiv sundhed, er der stadig 
mange problemer, og det er vigtigt at sikre, at kvinderne får kontrol med deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder.

Vi må kræve overholdelse af nogle af Parlamentets vigtige beslutninger, navnlig 
beslutningerne af 10. februar 2010 om forebyggelse af menneskehandel og om ligestilling 
mellem mænd og kvinder i EU.


