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Forslag til beslutning 

Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at mændene ifølge de 

foreliggende statistikker som følge af den 

faglige og sektorbestemte afgrænsning 

generelt har været hårdere ramt end 

kvinderne ved krisens begyndelse, men at 

situationen er anderledes i nogle lande og 

sektorer, bl.a. i de traditionelle industrier, 

hvor flertallet af de ansatte er kvinder, og 

hvor der har været mange lukninger og 

udflytninger af multinationale 

virksomheder; der imidlertid også henviser 

til, at statistikkerne ikke tager hensyn til 

deltid, idet 31,1 % af de kvindelige 

arbejdstagere er på deltid, mens det kun er 

tilfældet for 7,9 % af de mandlige 

arbejdstagere; der henviser til, at kvinderne 

er i flertal inden for det offentlige og udgør 

to tredjedele af de ansatte inden for 

undervisningssektoren, sundhedssektoren 

og bistandssektoren; der derfor henviser til, 

at der er risiko for, at krisen kommer til at 

ramme kvinderne dobbelt i tilfælde af 

kommende budgetnedskæringer som følge 

af mulige begrænsninger i det offentlige 

serviceniveau, 

der henviser til, at mændene ifølge de 

foreliggende statistikker som følge af den 

faglige og sektorbestemte afgrænsning 

generelt har været hårdere ramt end 

kvinderne ved krisens begyndelse, men at 

situationen er anderledes i nogle lande og 

sektorer, bl.a. i de traditionelle industrier, 

hvor flertallet af de ansatte er kvinder, og 

hvor der har været mange lukninger og 

udflytninger af multinationale 

virksomheder; der henviser til, at 31,1 % af 

de kvindelige arbejdstagere er på deltid, 

mens det kun er tilfældet for 7,9 % af de 

mandlige arbejdstagere; der henviser til, at 

kvinderne er i flertal inden for visse 

offentlige tjenester og ifølge visse 

medlemsstater udgør op til to tredjedele af 

de ansatte inden for undervisningssektoren, 

sundhedssektoren og bistandssektoren; der 

derfor henviser til, at der er risiko for, at 

krisen især kommer til at ramme kvinderne 

i tilfælde af budgetnedskæringer inden for 

disse sektorer, 
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Punkt F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at erhvervsfrekvensen 

for kvinder i gennemsnit ligger på 59,1 %, 

at den stigning, der er konstateret siden 

2000, ikke har medført en forbedring af 

kvindernes beskæftigelsesvilkår, og at 

kvinderne stadig er udsat for faglig og 

sektormæssig afgrænsning, 

F. der henviser til, at erhvervsfrekvensen 

for kvinder i gennemsnit ligger på 59,1 %, 

men at der er betydelige forskelle, fra 37,4 

% til 74,3 %, at den stigning, der er 

konstateret siden 2000, ikke har medført en 

forbedring af kvindernes 

beskæftigelsesvilkår, og at kvinderne stadig 

er udsat for faglig og sektormæssig 

afgrænsning, 
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Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at den gennemsnitlige 

lønforskel mellem mænd og kvinder 

konstant har ligget på et højt niveau siden 

2000 (mellem 14 % og 17,4 %) på trods af 

en række tiltag fra Kommissionens side(og 

medlemsstaternes side) og tilsagn fra 

medlemsstaterne, 

H. der henviser til, at den gennemsnitlige 

lønforskel mellem mænd og kvinder 

konstant har ligget på et højt niveau 

siden 2000 (mellem 14 % og 17,4 %) 

på trods af en række tiltag fra 

Kommissionens og medlemsstaternes 

side, 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der henviser til, at (flertallet af de) 

kvindelige indvandrere udsættes for 

dobbelt forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet både som følge af deres 

køn og deres status som indvandrere; der 

henviser til, at hver femte højtkvalificerede 

kvindelige indvandrer udfører ufaglært 

arbejde, og til, at kvindelige indvandrere, 

som arbejder inden for sundhedssektoren, 

hotel- og restaurationsbranchen og i 

landbruget, er særlig udsatte, 

der henviser til, at de fleste kvindelige 

indvandrere udsættes for dobbelt 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 

både som følge af deres køn og deres status 

som indvandrere; der henviser til, at hver 

femte højtkvalificerede kvindelige 

indvandrer udfører ufaglært arbejde, og til, 

at kvindelige indvandrere, som arbejder 

inden for sundhedssektoren, hotel- og 

restaurationsbranchen og i landbruget, er 

særlig udsatte, 
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Punkt T 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

T. der henviser til, at kvinder tilhørende 

mindretal, især romakvinder, regelmæssigt 

udsættes for flere forskellige former for 

forskelsbehandling på grund af race og 

køn; der henviser til, at de nationale 

ligestillingsorganer ikke på en 

hensigtsmæssig måde tager spørgsmålet 

om flere forskellige former for 

forskelsbehandling eller sammensat 

forskelsbehandling op; 

T. der henviser til, at kvinder tilhørende 

mindretal, især romakvinder, regelmæssigt 

udsættes for flere forskellige former for 

forskelsbehandling på grund af race og 

køn; der henviser til, at de nationale 

ligestillingsorganer på en hensigtsmæssig 

måde burde tage spørgsmålet om flere 

forskellige former for forskelsbehandling 

eller sammensat forskelsbehandling op; 
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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre en kønsbaseret 

konsekvensanalyse, før der foretages en 

budgetstramning for at undgå, at 

kvinderne rammes uforholdsmæssigt hårdt, 

og opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til på grundlag af disse 

statistikker og konsekvensanalyser at 

gennemføre en genopretningspolitik, som 

tager hensyn til mænds og kvinders særlige 

situation, navnlig gennem en integreret 

ligestillingspolitik (gender mainstreaming) 

og en budgetanalyse, som tage hensyn til 

ligestillingsprincippet (gender budgeting); 

7. opfordrer de medlemsstater, der skal 

føre en politik for konsolidering af de 

offentlige finanser, til at undgå, at 

kvinderne rammes uforholdsmæssigt hårdt, 

og opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gennemføre en 

genopretningspolitik, som tager hensyn til 

mænds og kvinders særlige situation, 

navnlig gennem en integreret 

ligestillingspolitik (gender mainstreaming) 

og en budgetanalyse, som tage hensyn til 

ligestillingsprincippet (gender budgeting); 
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Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. glæder sig over, at det mål, som Det 

Europæiske Råd fastsatte den 23. og 24. 

marts 2000 i Lissabon, om at nå op på en 

kvindelige erhvervsfrekvens på 60 % i 

2010 snart vil være nået men betoner dog, 

at en betydelig del af disse job desværre er 

usikre og dårligt lønnede; beklager 

ligeledes de store forskelle mellem 

medlemsstaterne, idet frekvensen ligger på 

37,4 % i Malta og på 74 % i Danmark; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at 

gøre det fornødne for at sikre en effektiv 

gennemførelse af direktiv 2006/54/EF; 

10. glæder sig over, at det mål, som Det 

Europæiske Råd fastsatte den 23. og 24. 

marts 2000 i Lissabon, om at nå op på en 

kvindelige erhvervsfrekvens på 60 % i 

2010 snart vil være nået men betoner dog, 

at en betydelig del af disse job desværre er 

usikre og dårligt lønnede; beklager 

ligeledes de store forskelle mellem 

medlemsstaterne, idet frekvensen ligger på 

37,4 % og på 74 %; opfordrer derfor 

medlemsstaterne til at gøre det fornødne 

for at sikre en effektiv gennemførelse af 

direktiv 2006/54/EF; 

Or. fr 
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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. beklager, at Kommissionen på trods af 

Parlamentets ovennævnte beslutning af 18. 

november 2008 endnu ikke har fremsat et 

forslag til retsakt om revision af den 

eksisterende lovgivning vedrørende 

gennemførelsen af princippet om lige løn 

for mænd og kvinder; opfordrer derfor 

Kommissionens til at fremsætte et sådant 

forslag hurtigst muligt; 

17. beder Kommissionen redegøre for, 

hvorfor den på trods af Parlamentets 

ovennævnte beslutning af 18. november 

2008 endnu ikke har fremsat et forslag til 

retsakt om revision af den eksisterende 

lovgivning vedrørende gennemførelsen af 

princippet om lige løn for mænd og 

kvinder; 

Or. fr 
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Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. opfordrer medlemsstaterne til at træffe 

effektive foranstaltninger, navnlig 

lovgivningsmæssige tiltag, for at fremme 

en ligelig repræsentation på de ledende 

poster i erhvervslivet, i forvaltningen og i 

de politiske organer, og anmoder derfor 

om, at der fastsættes obligatoriske mål for 

at sikre en ligelig repræsentation af 

kvinder og mænd; henviser i den 

forbindelse til, at brugen af valgkvoter har 

en positiv indvirkning på kvindernes 

repræsentation; 

26. opfordrer medlemsstaterne og 

arbejdsmarkedets parter til at fremme en 

mere ligelig repræsentation på de ledende 

poster i erhvervslivet, i forvaltningen og i 

de politiske organer; 

Or. fr 
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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. opfordrer medlemsstaterne til at tage 

deres indvandringspolitik op til en 

grundig fornyet overvejelse med henblik 

på at udnytte højt kvalificerede kvindelige 

indvandreres kompetencer bedre og tilbyde 

social sikring (til kvindelige arbejdstagere 

inden for sundheds- og bistandssektoren 

og) til de kvinder, der arbejder som 

hushjælp og i andre sektorer, hvor den 

sociale sikring er mangelfuld, for at 

fremme deres integration og desuden give 

dem adgang til uddannelse og undervisning 

i værtlandets sprog; 

31. opfordrer medlemsstaterne til at 

udnytte højt kvalificerede kvindelige 

indvandreres kompetencer bedre og tilbyde 

social sikring til de kvinder, der arbejder 

som hushjælp og i andre sektorer, hvor den 

sociale sikring er mangelfuld, for at 

fremme deres integration og desuden give 

dem adgang til uddannelse og undervisning 

i værtlandets sprog; 

Or. fr 
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Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. opfordrer Den Tjekkiske Republik, 

Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, 

Italien, Litauen, Ungarn, Nederlandene, 

Finland og Sverige til omgående at 

ratificere Europarådets konvention om 

bekæmpelsen af menneskehandel; 

34. opfordrer de medlemsstater, der endnu 

ikke har gjort det, til omgående at 

ratificere Europarådets konvention om 

bekæmpelsen af menneskehandel; 

Or. fr 

 

 


