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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011
(2011/2244(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

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

– der henviser til De Forenede Nationers konvention af 18. december 1979 om afskaffelse 
af alle former for diskrimination imod kvinder,

– der henviser til Beijing-erklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget på 
den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 
slutdokumenter, der blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 (2000), 
Beijing +10 (2005) og Beijing +15 (2010),

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd 
vedtog i marts 20111,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2010 "Fornyet vilje til at opnå 
ligestilling mellem mænd og kvinder - Et kvindecharter" (KOM(2010)0078),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. februar 2011 ”Strategi for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2010-2015” (SEK(2010)0193),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 ”Strategi for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015” (KOM(2010)0491),

– der henviser til EU's voldsofferpakke, som indgår i Kommissionens meddelelse af 18. 
marts 2011 om at "Styrke ofres rettigheder i EU" (KOM(2011)0276), "Forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse" (COM(2011)0275) og 
"Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af 
beskytteforanstaltninger i civilretlige spørgsmål" (COM(2011)0276),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "EU 2020: En europæisk strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2011)2020), 

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

                                               
1 Bilag til Rådets konklusioner af 7. marts 2011.
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– der henviser til sin beslutning af 1. februar 2010 om ligestilling mellem mænd og kvinder 
i EU – 20091 og af 8. februar 2011 om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 20102,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2011 om kvinder og virksomhedsledelse3,

– der henviser til sin beslutning af 18. marts 2011 om prioriteringer og udkast til en ny EU-
rammepolitik for bekæmpelse af vold mod kvinder4,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om fattigdom blandt kvinder i EU,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-
0000/2011),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et af EU's grundlæggende 
principper, som er nedfældet i Traktaten om Den Europæiske Union, og til, at EU 
specifikt har sat sig som mål at integrere princippet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder i alle sine aktiviteter;

B. der henviser til, at en styrkelse af kvindernes stilling på arbejdsmarkedet og af deres 
økonomiske uafhængighed i en tid med økonomisk kris ikke blot er et moralsk imperativ, 
men også en økonomisk nødvendighed;

C. der henviser til, at den økonomiske krise hovedsageligt har ramt mænd, men at 
nedskæringer i de offentlige udgifter forventes at have uforholdsmæssige konsekvenser 
for kvinders beskæftigelse, da mange flere kvinder end mænd er ansat i den offentlige 
sektor;

D. der henviser til, at budgetnedskæringer i den sociale sektor, f.eks. i bevillingerne til 
børnepasning, yderligere hindrer kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet;

E. der henviser til, at adgangen til kapital er meget begrænset pga. bankkrisen, hvilket er et 
problem, som uforholdsmæssigt forventes at ramme kvindelige iværksættere, da kvinder i 
stigende grad arbejder som selvstændige for bedre at kombinere arbejde og familieliv;

F. der henviser til, at fremskridt i retning af at, at opnå ligestilling mellem kønnene har været 
ulidelig langsom, især hvad angår økonomisk ligestilling; der henviser til, at politiske 
ledere skal gøre mere end blot komme med tomme floskler, og i stedet prioritere 
ligestilling i deres økonomiske strategier;

G. der henviser til, at gennemsnitligt 30 % af husstandene i EU består af én enkelt person5, 
hvoraf størstedelen af disse består af kvinder, som bor alene, og til, at procentsatsen 

                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5 Eurostat folketælling, og Schulz E. (2007) 'Household patterns', Research Note prepared for the demography 
network of the Social Situation Observatory of the European Commission, DIW Berlin Germany.
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vokser; der henviser til, at disse husstande er mere sårbare og i højere grad risikerer at 
blive ramt af fattigdom, navnlig i perioder med økonomisk tilbagegang; der henviser til, at 
en husstand som består af én enkelt person, bliver behandlet ugunstigt, både i absolutte og 
relative tal, med hensyn til beskatning, socialsikring, bolig, sundhedspleje, forsikring og 
pension; der henviser til, at offentlige politikker ikke skal straffe folk for - frivilligt eller 
ufrivilligt - at bo alene;

Økonomisk uafhængighed på lige fod

1. opfordrer medlemsstaterne til, at sikre, at deres ægteskabs- og skilsmisselovgivning ikke 
direkte eller indirekte udgør en økonomisk fælde for ægtefæller, navnlig for kvinder, og at 
sikre at unge par har fuldt kendskab til og er informeret om de finansielle og juridiske 
konsekvenser af ægteskab og skilsmisse;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, at udarbejde forslag om gensidig 
anerkendelse i hele Europa af registrerede partnerskab og om familier, hvor forældrene er 
af samme køn blandt de lande, der allerede har gennemført en sådan lovgivning, for at 
sikre ligebehandling med hensyn til beskæftigelse, beskatning, socialsikring og 
beskyttelse af familieindkomster og børn;

Lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi

3. bemærker, at lønforskellen mellem mænd og kvinder til trods for utallige kampagner, mål 
og foranstaltninger inden for de seneste år, fortsat ligger højt, og konstaterer, at kvinder i 
EU i gennemsnit tjener 17.5 % mindre end mænd, og at der kun har været et marginalt 
fald i lønforskellen mellem mænd og kvinder i de seneste år;  

4.  er bekymret for, at den økonomiske krise og budgetnedskæringerne vil forværre 
problemet, da kvinder rammes uforholdsmæssigt af dette, og opfordrer medlemsstaternes 
regeringer samt arbejdsmarkedets parter at udarbejde en handlingsplan med konkrete, 
ambitiøse målsætninger; 

Ligestilling i beslutningstagningen

5. mener, at udnyttelse af Europas kvindelige talenter i arbejdsstyrken ikke blot er godt for 
erhvervslivet, men at det også gavner økonomien og samfundet; kvinder repræsenterer 60 
% af akademikere, men er fortsat underrepræsenteret i stillinger, hvor der træffes 
økonomiske beslutninger; 

6. minder om, at kun 12 % af direktørerne i de støre børsnoterede selskaber i EU er kvinder 
og kun 3 % af bestyrelsesformændene1; 

7. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremlægge en fuldstændig statusopgørelse 
over kvinders repræsentation i alle typer virksomheder i EU samt over de foranstaltninger 
af både forpligtende og uforpligtende karakter, der er truffet af erhvervslivet, og 
foranstaltninger, der for nylig er vedtaget i medlemsstaterne med henblik på at øge denne 
repræsentation; opfordrer derefter Kommissionen til efter statusopgørelsen, og hvis de 

                                               
1 Tallet afhænger af landet, fra 25 % af kvindelige ledere i Sverige og Finland ned til 2 % i Malta.
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foranstaltninger, der er truffet af virksomhederne og medlemsstaterne, viser sig at være 
utilstrækkelige, at fremsætte lovforslag i 2012, herunder om kvoter, med henblik på at øge 
repræsentationen af kvinder i virksomhedernes øverste ledelse til 30 % inden 2015 og 40 
% inden 2020 under hensynstagen til medlemsstaternes forpligtelser samt deres særlige 
økonomiske, strukturelle (f.eks. virksomhedsstørrelse), juridiske og regionale forhold;

8. henviser til Norge, Spanien, Tyskland, Italien og Frankrig som gode eksempler;

9. påpeger, at kønskvotering ved valg har en positiv indvirkning på kvinders repræsentation;

Værdighed, ærlighed og standsning af kønsbaseret vold

10. opfordrer Kommissionen, at inkludere homofobisk og transfobisk vold og chikane i dens 
handlingsprogrammer til bekæmpelse af kønsbaseret vold;

11. påpeger, at vold i hjemmet medføre mange dødelige ofre i EU hvert år, så det bør 
behandles som et offentligt sikkerhedsproblem frem for et privat og hjemligt problem;

12. henviser i denne forbindelse til EU's voldsofferpakke; opfordrer medlemsstaterne til 
specifikt at gribe ind mod æresdrab, skamfering af kvinders kønsdele og andre former for 
vold og krænkelse af individuelle rettigheder under påskud af kultur og religion; 

13. påpeger at økonomisk, social og seksuel autonomi er vigtige forudsætninger for at 
mindske kønsbaseret vold; 

14. gentager sin holdning om seksuel og reproduktiv sundhed, som anført i sine beslutninger 
af 1. februar 2010 og 8. februar 2011 om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU - 2009 
og 2010; udtrykker i denne henseende bekymring over nylige begrænsninger af adgang til 
seksuelle og reproduktive sundhedsydelser i nogle medlemsstater, navnlig med hensyn til 
sikker og lovlig abort; 

15. er bekymret over stigende forekomster af hiv/aids og andre seksuelt overførbare 
sygdomme, navnlig blandt kvinder; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til 
udtrykkeligt at medtage seksualoplysning og adgang til præservativer i deres 
forebyggelsesstrategier;    

Ligestilling mellem kønnene uden for EU's grænser

16. opfordrer til, at menneskerettigheder for kvinder får højeste prioritet i EU's eksterne 
politikker;

17. er, selv om det glæder sig over udviklingen i retning af demokrati og frihed i det sydlige 
Middelhavsområde, bekymret over, at kvindernes rettigheder kan blive svækket af det 
arabiske forår; opfordrer til særlige støtteforanstaltninger til fremme af ligestilling;

18. konstaterer, at verdensbefolkningen i år er steget til 7 milliarder; er overbevist om, at 
familieplanlægning bør stå øverst på den politiske dagsorden;
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19. er bekymret over den langsomme fremgang med hensyn til 2015-målene, navnlig hvad 
angår mål 5: forbedring af mødres sundhed, og over, at fremgangen med henblik på at 
reducere mødredødeligheden med tre fjerdedele halter langt bagud, og at målet med at 
opnå universal adgang til reproduktiv sundhed senest i 2015 stadig langt fra er nået; 
konstaterer at omkring 1000 kvinder hver dag dør af graviditet - eller fødsels-relaterede 
komplikationer, som helt kunne være undgået;  

20. opfordrer indtrængende de politiske og religiøse ledere at bakke offentlig op om 2015-mål 
5 og støtte moderne seksuelle og reproduktive sundhedstjenester;

21. opfordrer medlemsstaterne til at fastholde deres politiske og økonomiske støtte til 2015-
målene, og endda intensivere bestræbelserne på at opnå mål 5 trods den økonomiske krise;

Forvaltning

22. opfordrer det kommende rådsformandskab til at genstarte behandlingen af Rådets Direktiv 
om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering med henblik på vedtagelse under det danske 
formandskab; 

23. beklager medlemsstaternes manglende fremskridt i moderniseringen af den gældende 
lovgivning om barselsorlov og opfordrer til et afbalanceret kompromis under det 
kommende danske EU-formandskab med henblik på en vedtagelse i første halvdel af 2012 
for at opfylde behovene hos europæiske familier og den europæiske økonomi; opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte forslag om orlovsordninger for pleje af ældre eller syge 
pårørende;

24. opfordrer Kommissionen, at forelægge en omfattende meddelelse om situationen 
vedrørende husstande med én enkelt person i EU med politiske forslag til at opnå en 
retfærdig behandling på områder som beskatning, social sikring, bolig, sundhedspleje, 
forsikring og pension baseret på princippet om politisk neutralitet med hensyn til 
husstandens sammensætning; 

25. gentager sin anmodning til Kommissionen om en køreplan for ligeret for LGBTI-personer 
i lighed med ligestillingskøreplanen; 

26. er alvorligt bekymret over mediernes beretninger om, at ofre for menneskehandel bliver 
behandlet som kriminelle i stedet for at få støtte; opfordrer Kommissionen til at undersøge 
behandlingen af ofre for menneskehandel i medlemsstaterne;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

EU har været en vigtig aktør i kampen for ligestilling og mod forskelsbehandling. Men til 
trods for de bedste bestræbelser, er ligestilling i EU langt fra nået.  Lovgivningen har muligvis 
ændret sig, men de traditionelle kønsroller, kønsstereotype og tabuer er fortsat en vigtig 
hindring for grundlæggende ændringer.

Økonomisk uafhængighed på lige fod og ligestilling i beslutningstagningen

Økonomisk uafhængighed for mænd og kvinder er nøglen til ligestilling mellem kønnene.  
Den nuværende økonomiske krise risikerer at sætte os år tilbage, da det i sidste ende rammer 
kvinderne hårdere end mændene. Så bestræbelserne på at forbedre erhvervsfrekvensen og 
adgangen til magtpositioner, såsom virksomhedsbestyrelser, er nød til at stå højt på 
dagsordenen.

Ligestilling mellem kønnene uden for EU's grænser

Kløften mellem mænds og kvinders status og position er ofte dramatisk i nogle lande uden for 
Europa.  Kvinder har færre rettigheder, eller slet ingen rettigheder overhovedet. EU og dets 
medlemsstater er nød til at gøre meget mere for at forbedre situationen for disse kvinder, 
begyndende med deres helbred. Der er ikke blot behov for tilstrækkelige midler, men også en 
radikal ændring i mentalitet og tradition.

EU og medlemsstaterne har udviklet en lang række politikker til støtte for familier med børn, 
for eksempel den Europæiske Familiealliance. At etablere en familie er en grundlæggende 
rettighed og politikker skal sikre, at folk er i stand til at gøre det under gode forhold. Men den 
særlige fokus på familier med børn afspejler ikke ændringer i de demografiske forhold. 
 I dag består 30 % af husstandene af én enkelt person. Ofte er disse forfordelt, både i absolutte 
og relative tal. Der skal rettes op på denne skævhed. 


