
 

AM\895001SV.doc  PE483.179v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0041/16 

Ändringsförslag  16 
Paul Nuttall 
för EFD-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 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

gå vidare med parlamentets ståndpunkt 

om en ändring av direktivet om 

mammaledighet, framför allt när det 

gäller ersättning till kvinnor som nyligen 

fått barn, för att garantera kontinuitet i 

kvinnors ekonomiska oberoende under 

denna period. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/17 

Ändringsförslag  17 
Paul Nuttall 
för EFD-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 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att aktivt främja och 

noga övervaka genomförandet av 

ramavtalet om föräldraledighet mellan 

arbetsmarknadens parter, framför allt vad 

gäller den icke-överförbara perioden, och 

att se till att alla hinder tas bort för att 

män i högre grad ska kunna ta ut 

föräldraledighet. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/18 

Ändringsförslag  18 
Paul Nuttall 
för EFD-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 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och arbetsmarknadens 

parter att framför allt inkludera kvinnliga 

arbetstagare i utbildning och 

yrkesutbildning inom ”gröna jobb” vilka 

kommissionen betraktar som ett ”viktigt 

tillväxtsegment” på den europeiska 

arbetsmarknaden. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/19 

Ändringsförslag  19 
Paul Nuttall 
för EFD-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 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

utvärdera den ekonomiska och finansiella 

krisens effekt på jämställdheten med hjälp 

av konsekvensanalyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv, och att därefter 

vidta åtgärder för 

jämställdhetsbudgetering. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/20 

Ändringsförslag  20 
Paul Nuttall 
för EFD-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 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet konstaterar att trots 

otaliga kampanjer, mål och åtgärder under 

de senaste åren håller den stora löneklyftan 

mellan kvinnor och män fortfarande i sig. 

Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 17,5 % 

mindre än män och den minskning i 

löneklyftan mellan kvinnor och män som 

skett under de senaste åren är endast 

marginell. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att satsa ännu hårdare 

på att genomföra gällande bestämmelser i 

EU:s lagstiftning för att minska 

löneklyftan. 

17. Europaparlamentet konstaterar att trots 

otaliga kampanjer, mål och åtgärder under 

de senaste åren håller den stora löneklyftan 

mellan kvinnor och män fortfarande i sig. 

Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 17,5 % 

mindre än män och den minskning i 

löneklyftan mellan kvinnor och män som 

skett under de senaste åren är endast 

marginell 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/21 

Ändringsförslag  21 
Paul Nuttall 
för EFD-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 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet uppmanar till en 

mångsidig strategi från EU-

institutionerna, medlemsstaterna och 

arbetsmarknadens parter för att komma åt 

alla orsaker bakom den ihållande 

löneklyftan, inklusive ett EU-mål för lika 

lön för att minska löneklyftan med 10 % i 

alla medlemsstater och garantera lika lön 

för kvinnor och män med lika arbete och 

lika kvalifikationer, och välkomnar 

kommissionens initiativ att lansera en 

europeisk dag för lika lön. Parlamentet 

beklagar att inget lagstiftningsförslag har 

lagts fram av kommissionen sedan 

Europaparlamentets resolution med dess 

rekommendationer antogs den 18 

november 2008. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/22 

Ändringsförslag  22 
Paul Nuttall 
för EFD-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. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/23 

Ändringsförslag  23 
Paul Nuttall 
för EFD-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 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet framhåller 

nödvändigheten av att medlemsstaterna 

vidtar åtgärder, särskilt genom 

lagstiftning, för att fastställa bindande 

mål som ska garantera en jämn 

könsfördelning på ledande poster inom 

företag, offentlig förvaltning och politiska 

organ. Parlamentet hänvisar till de 

framgångsrika exempel som Norge, 

Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike 

utgör. 

utgår 

Or. en 



 

AM\895001SV.doc  PE483.179v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0041/24 

Ändringsförslag  24 
Paul Nuttall 
för EFD-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 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet uttrycker 

tillfredsställelse med att direktivet om en 

europeisk skyddsorder nyligen antagits. 

Direktivet syftar till att bl.a. skydda offer 

för könsrelaterat våld. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att så snart 

som möjligt anpassa sin nationella 

lagstiftning så att den europeiska 

skyddsordern ska kunna fungera på rätt 

sätt. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/25 

Ändringsförslag  25 
Paul Nuttall 
för EFD-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 43 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europarlamentet uppmanar 

kommissionen att genomföra sitt 

åtagande att integrera jämställdhet i det 

gemensamma europeiska asylsystemet. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/26 

Ändringsförslag  26 
Paul Nuttall 
för EFD-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 59 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att stå fast vid sitt 

politiska och ekonomiska stöd för 

millennieutvecklingsmålen och att till och 

med öka sina ansträngningar för att nå 

millennieutvecklingsmål nr 5, trots tider 

av ekonomisk nedgång. 

utgår 

Or. en 

 

 


