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7.3.2012 A7-0041/1 

Ändringsförslag  1 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 27 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet konstaterar att inom 

EU är det endast 12 % av cheferna för de 

största börsnoterade företagen som är 

kvinnor och endast 3 % som är 

styrelseordförande. 

27. Europaparlamentet beklagar att det 

inte görs några framsteg med att öka 

antalet kvinnor i bolagsstyrelser, vilket 

framgår av kommissionens rapport från 

2012 om kvinnor i det ekonomiska 

beslutsfattandet. Parlamentet konstaterar 

att inom EU är det endast 13 % av cheferna 

för de största börsnoterade företagen som 

är kvinnor och endast 3 % som är 

styrelseordförande. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/2 

Ändringsförslag  2 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast möjligt lägga 

fram aktuella och fullständiga uppgifter om 

andelen kvinnor i alla typer av företag i EU 

samt om de åtgärder av både tvingande och 

icke tvingande karaktär som näringslivet 

har vidtagit och de bestämmelser som 

nyligen antagits i de olika medlemsstaterna 

för att öka andelen kvinnor. Om det visar 

sig att de åtgärder som företagen och 

medlemsstaterna vidtar är otillräckliga, 

uppmanas kommissionen att senast 2012 

föreslå lagstiftning, däribland kvoter, för 

att öka kvinnornas andel i företagens 

styrande organ till 30 % senast 2015 och 

till 40 % senast 2020 med beaktande av 

medlemsstaternas befogenheter samt deras 

ekonomiska, strukturella (företagens 

storlek), rättsliga och regionala särdrag. 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast möjligt lägga 

fram aktuella och fullständiga uppgifter om 

andelen kvinnor i alla typer av företag i EU 

samt om de åtgärder av både tvingande och 

icke tvingande karaktär som näringslivet 

har vidtagit och de bestämmelser som 

nyligen antagits i de olika medlemsstaterna 

för att öka andelen kvinnor. Enligt 

kommissionens rapport om kvinnor i det 

ekonomiska beslutsfattandet är de 

åtgärder som företagen och 

medlemsstaterna vidtagit otillräckliga. 

Parlamentet välkomnar de aviserade 

samråden om åtgärder för att få en 

jämnare könsfördelning i det ekonomiska 

beslutsfattandet, men beklagar samtidigt 

att kommissionen inte tänker vidta några 

omedelbara lagstiftningsåtgärder, vilket 

den hade förbundit sig att göra om målen 

inte uppnåddes. Parlamentet anser att de 

klena framstegen under 2011 förtjänar 

mer konkreta åtgärder än bara samråd. 

Parlamentet upprepar därför sin 

uppmaning från 2011 att det senast under 
2012 bör föreslås lagstiftning, däribland 

kvoter, för att öka kvinnornas andel i 

företagens styrande organ till 30 % senast 

2015 och till 40 % senast 2020, med 

beaktande av medlemsstaternas 

befogenheter samt deras ekonomiska, 
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strukturella (företagens storlek), rättsliga 

och regionala särdrag. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/3 

Ändringsförslag  3 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 39 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet avser med våld i 

hemmet all sexuell, fysisk, psykologisk 

och ekonomisk misshandel. Parlamentet 

påpekar att många dör varje år i EU till 

följd av könsrelaterat våld, och efterlyser 

därför lämpliga åtgärder för att 

könsrelaterat våld ska behandlas dels som 

en fråga som rör den offentliga säkerheten, 

dels som en kränkning av de 

grundläggande rättigheterna snarare än 

som en privat familjeangelägenhet, genom 

att bland annat garantera tillgång till 

förebyggande åtgärder, rättsligt skydd och 

stöd, även när det gäller stalking. 

39.  Europaparlamentet avser med våld i 

hemmet all sexuell, fysisk och psykologisk 

misshandel. Parlamentet påpekar att många 

dör varje år i EU till följd av könsrelaterat 

våld, och efterlyser därför lämpliga 

åtgärder för att könsrelaterat våld ska 

behandlas som en fråga som rör den 

offentliga säkerheten – snarare än som en 

privat familjeangelägenhet – och som en 

kränkning av de grundläggande 

rättigheterna genom att bland annat 

garantera tillgång till förebyggande 

åtgärder, rättsligt skydd och stöd, även när 

det gäller stalking. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/4 

Ändringsförslag  4 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 45 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet framhåller att 

ekonomisk sårbarhet är en av de främsta 

orsakerna, men inte den enda, till våld i 

hemmet. Parlamentet noterar att större 

socialt och ekonomiskt oberoende är 

viktiga förutsättningar för att bekämpa 

våldet. 

45. Europaparlamentet framhåller att större 

socialt och ekonomiskt oberoende, sexuell 

och reproduktiv hälsa samt frihet att välja 

partner är viktiga förutsättningar för att 

bekämpa våldet. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/5 

Ändringsförslag  5 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 49 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet efterlyser en debatt 

på europeisk nivå och i medlemsstaterna 

om hur stereotyperna avseende kvinnors 

och mäns respektive könsroller ska 

motverkas. Parlamentet betonar i detta 

avseende hur viktigt det är att främja en 

bild av kvinnor där kvinnors värdighet 

respekteras, och att bekämpa ihållande 

könsstereotyper och i synnerhet 

förekomsten av förnedrande bilder, med 

full respekt för yttrandefriheten och 

pressfriheten. 

49. Europaparlamentet efterlyser en debatt 

på europeisk nivå och i medlemsstaterna 

om hur stereotyperna avseende kvinnors 

och mäns respektive könsroller ska 

motverkas. Parlamentet framhåller 

behovet av att bekämpa seglivade 

könsstereotyper, med full respekt för 

yttrandefriheten och pressfriheten. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/6 

Ändringsförslag  6 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 62 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet uppmanar det 

tillträdande rådsordförandeskapet att 

omvärdera principen om likabehandling av 

personer oavsett religion eller övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning, med målet att anta den under det 

danska ordförandeskapet. 

62. Europaparlamentet uppmanar det 

tillträdande rådsordförandeskapet att häva 

blockeringen av rådets direktiv om 

genomförande av principen om 

likabehandling av personer oavsett religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder 

eller sexuell läggning, med målet att anta 

det under det danska ordförandeskapet. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/7 

Ändringsförslag  7 
Sophia in 't Veld 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 70 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

70. Europaparlamentet är djupt oroat över 

rapporteringen i media om att offer för 

människohandel behandlas som 

brottslingar istället för att ges stöd och 

uppmanar kommissionen att undersöka hur 

offer för människohandel och prostitution 

behandlas i medlemsstaterna. 

70. Europaparlamentet är djupt oroat över 

rapporteringen i media om att offer för 

människohandel behandlas som 

brottslingar istället för att ges stöd och 

uppmanar kommissionen att undersöka hur 

offer för människohandel, sexuellt slaveri 

och tvångsprostitution behandlas i 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


