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Europa-Parlamentets beslutning om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den 

Europæiske Union – 2012 

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 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 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 

2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål
2
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 

2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte 

og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA
3
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 

2011 om den europæiske beskyttelsesordre
4
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om 

erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA
5
, 

                                                 
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23. 
2 EUT L 181 af 29.6.2013, s. 4. 
3 EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57. 
4 EUT L 338 af 21.12.2011, s. 2. 
5 EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1. 
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– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), 

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

vedtog i marts 2011
1
, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for 

ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491), 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 8. maj 2013 med 

titlen "Report on the progress on equality between women and men in 2012" 

(SWD(2013)0171), 

– der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 med henstillinger til Kommissionen om 

gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller 

arbejde af samme værdi
2
,  

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om gennemførelse af princippet 

om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi
3
,  

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om kvinders uddannelses- og 

erhvervsrelaterede mobilitet i EU
4
, 

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om afskaffelse af kønsstereotyper i 

EU
5
, 

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om kvinders arbejdsvilkår i 

servicesektoren
6
, 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse
7
, 

–  der henviser til de europæiske direktiver siden 1975 om de forskellige aspekter af 

ligestilling mellem mænd og kvinder (direktiv 2010/41/EU, 2010/18/EU, 2006/54/EF, 

2004/113/EF, 92/85/EØF, 86/613/EØF og 79/7/EØF), 

–  der henviser til handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning 

og udvikling (ICPD) i Kairo i 1994 og til handlingsprogrammet fra verdenskonferencen 

om kvinder i Beijing i 1995, 

A.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende ret, der er 

fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og chartret om grundlæggende rettigheder; 

der henviser til, at EU's mål på dette område består i at sikre lige muligheder og 

ligebehandling mellem kvinder og mænd og derudover i at bekæmpe enhver form for 

                                                 
1 Bilag til Rådets konklusioner af 7. marts 2011. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0225. 
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0375. 
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0247. 
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0074. 
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0322. 
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0330. 
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forskelsbehandling på grund af køn; der ligeledes henviser til, at selv om EU selv har 

påtaget sig opgaven at integrere princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder 

inden for alle sine aktiviteter, findes der fortsat store uligheder mellem mænd og 

kvinder;  

B.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en stor økonomisk fordel, 

som vil fremme en ligelig og inklusiv økonomisk vækst; der henviser til, at de 

beskæftigelsesmæssige uligheder ikke blot er et mål med hensyn til ligestilling, men 

også med hensyn til effektivitet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet; 

C.  der henviser til, at kvinders deltagelse i arbejdslivet spiller en vigtig rolle for at få 

væksten tilbage; der henviser til, at de er med til at øge familiens indkomst, hvilket 

betyder et større forbrug, øgede skatteopkrævninger og øgede betalinger til 

socialsikringsordningen, og at det derfor styrker den økonomiske fremdrift; 

D.  der henviser til, og der til trods for de fremskridt, der er sket på dette område, fortsat 

findes mange uligheder mellem mænd og kvinder; uanset om der er tale om kvinders 

rettigheder i form af menneskerettigheder, karriere- og beskæftigelsesmuligheder og 

lønforhold, adgang til uddannelse og sundhedsydelser, deltagelse i økonomien og i 

beslutningsprocesserne eller i den politiske repræsentativitet;  

E.  der henviser til, at den økonomiske krise har medført et fald i levestandarden for mange 

EU-borgere; og at arbejdsløshedssatsen for kvinder og mænd blandt de 26 mio. 

europæere uden arbejde har nærmet sig hinanden og i fjerde kvartal 2012 lå på 

henholdsvis 10,8 % og 10,6 %; dette fald i forskellen i arbejdsløshedssatserne for de to 

køn bør ikke skjule den omstændighed, at mange flere kvinder end mænd var uden 

arbejde i 2012, og at kvinderne ofte udgør en tilpasningsfaktor til udsvingene i det 

samlede arbejdsudbud;  

F.  bemærker, at den nuværende krise især berører de unge; bemærker, at arbejdsløsheden 

for unge under 25 år i september 2012 i EU27 var på 22 %)
1
; blandt disse unge, er 

pigerne underrepræsenterede i lærlingeforløb, der letter overgangen fra skole til arbejde; 

der henviser til, at unge kvinder oftere starter deres arbejdsliv med midlertidige job på 

deltid, hvilket begrænser varigheden af deres lønnede beskæftigelse; 

G. der henviser til, at lønforskellen mellem kvinder og mænd også viser sig i 

pensionsniveauet og medfører en højere risiko for fattigdom for kvinder end for mænd;  

H.  der henviser til, at den samlede beskæftigelsessats for kvinder i 2012 ifølge Eurostat var 

på 62,4 %, mens den for mænd mellem 20 og 64 år var på 74,6 %;  

I.  der henviser til, at beskæftigelsessatsen er en vigtig indikator for ulighederne mellem 

mænd og kvinder; der henviser til, at kvaliteten af beskæftigelsen og 

beskæftigelsesvilkårene er lige så vigtige parametre ved måling af denne ulighed;  

J.  der henviser til, at udviklingen går for langsomt og er for utilstrækkelig, selv om en 

række medlemsstater rent faktisk har truffet foranstaltninger, også nogle gange 

                                                 
1 Kilde: Eurostat 155/2012, 31. oktober 2012. 
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lovgivningsforanstaltninger, til at fremme ændringer i ligestillingen mellem mænd og 

kvinder;  

K. der henviser til, at Kommissionen bør sikre gennemførelsen af EU-direktiverne på dette 

område bedre, navnlig blandt arbejdsmarkedets parter, som forhandler overenskomster 

og alt for ofte ignorerer fællesskabskravene til ligebehandling af kvinder og mænd med 

hensyn til løn, adgang til beskæftigelse og forfremmelser samt social sikring;  

L.  der med beklagelse henviser til, at nogle af medlemsstaterne enten endnu ikke anvender 

disse direktiver korrekt eller ikke i tilstrækkelig grad kontrollerer, at lovgivningen 

håndhæves;  

M. der henviser til, at segmenteringen mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet er 

meget forskellig mellem medlemsstaterne; der henviser til, at de lande, der oplever den 

største segmentering, er de lande, hvor kvinderne arbejder mest;  

N.  der henviser til, at adgang til pasningsordninger for børn, ældre og andre 

pasningskrævende, er af afgørende betydning for, at mænd og kvinder får samme 

mulighed for at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og i uddannelsesforløb; der 

henviser til, at personer, der udfører plejearbejde i private hjem, fortsat bliver 

forskelsbehandlet, idet disse arbejdsår ikke medregnes i opgørelsen over ret til pension 

og andre rettigheder;  

O. der henviser til, at kvinders løn ved samme arbejde og samme kvalifikationer fortsat er 

lavere end mænds; der henviser til, at lønforskellen er på omkring 16,2 % i gennemsnit i 

EU; der henviser til, at lavere løn til kvinder uundgåeligt fører til lavere pensionsbidrag 

og dermed til lavere pension; der henviser til, at de kønsbestemte lønforskelle og 

dermed den kønsbetingede pensionsforskel stadig er en af de vigtigste årsager til, at 

kvinderne lever under fattigdomsgrænsen på et senere tidspunkt i deres liv;  

P. der henviser til, at 78 % af kvinderne erklærede, at de havde udført "husligt arbejde" 

hver dag (for mændenes vedkommende var denne andel på 39 %
1
), og at frivillig 

fleksibel arbejdstid er et nøgleelement for opnåelse af en bedre balance mellem arbejde 

og privatliv; der henviser til, at beskæftigelsessatsen for kvinder med børn i 2010 var på 

64,7 %, mens den for mænd med børn var på 89,7 %; der henviser til, at kun få mænd 

tager forældreorlov;  

Q. der henviser til, at der i det seneste årti kun er sket meget få fremskridt i forbindelse 

med ændring af kønsfordelingen inden for de politiske beslutningsprocesser, hvor 

gennemsnittet i EU blot er steget med 4 procentpoint fra 22 % i 2003 til 26 % i 2012
2
; 

der ligeledes henviser til, at kvinders repræsentation i ledelsen hos virksomheder og på 

universiteterne fortsat er lav, og at antallet af kvinder inden for politik og forskning 

øges, men dog meget langsomt;  

R. der henviser til, at kvinder i landdistrikterne lider under endnu større forskelsbehandling 

af forskellig art og kønsstereotyper end kvinder i byområderne; der ligeledes henviser 

                                                 
1 Eurofound: Tredje europæiske undersøgelse af livskvalitet, s. 57. 
2 Kommissionen, "Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd – årsrapport 2012" (SWD(2013)0171)  
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til, at disse kvinders beskæftigelsesprocent er meget lavere end for kvinder i byerne; der 

endvidere henviser til, at mange kvinder står uden for det officielle arbejdsmarked og 

derfor ikke er registreret som arbejdsløse eller figurerer i statistikkerne over samme, 

hvilket giver særlige økonomiske og juridiske problemer i forbindelse med barsel og 

sygdom, med hensyn til optjening af pensionsrettigheder og adgang til socialsikring 

samt i tilfælde af skilsmisse;  

S. der henviser til, at traditionelle kønsroller og stereotyper, der fremstiller kvinden på en 

bestemt måde, stadig har stor indflydelse på opgavefordelingen mellem mænd og 

kvinder i hjemmet, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed; der henviser til, at 

kønsstereotyper ligeledes har en tendens til at opretholde status quo med hensyn til de 

nedarvede barrierer, som forhindrer ligestilling mellem kønnene, og begrænse kvinders 

beskæftigelsesmuligheder og muligheder for personlig udvikling, hvilket måske delvis 

er en forklaring kønsopdelingen inden for diverse sektorer og med hensyn til 

beskæftigelse der henviser til den vigtige rolle, som medierne kan spille, ikke alene i 

udbredelsen af disse kønsstereotyper, hvorved der gives et nedværdigende billede af 

kvinder, og seksualiseringen af små piger, men også i overvindelsen af kønsstereotyper, 

fremme af kvindernes deltagelse i beslutningstagningen og fremme af ligestilling 

mellem mænd og kvinder; 

T. der henviser til, at ICPD-handlingsprogrammet giver en definition på seksuel og 

reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR); 

U. der henviser til, at fysisk, seksuel eller psykisk vold mod kvinder udgør en af de største 

hindringer for ligestilling mellem kvinder og mænd, er et brud på kvinders 

grundlæggende rettigheder og fortsat er den mest udbredte krænkelse af 

menneskerettighederne, på trods af foranstaltninger truffet fra politisk side med henblik 

på at imødegå dette problem; der henviser til, at denne vold ikke kender geografiske, 

økonomiske, sociale eller kulturelle grænser; der henviser til, at det i undersøgelser af 

kønsbaseret vold anslås, at mellem en femtedel og en fjerdedel af alle kvinder i Europa 

har været udsat for fysisk vold mindst en gang i deres voksenliv, at mere end en 

tiendedel har været udsat for seksuelle overgreb med voldsanvendelse, at 12-15 % af 

kvinderne i Europa er ofre for vold i hjemmet, og at der hver dag dør syv kvinder heraf i 

Den Europæiske Union
1
; der henviser til, at menneskehandel med henblik på seksuel 

udnyttelse, som oftest går ud over kvinder og små piger, er en uacceptabel overtrædelse 

af menneskerettighederne og en moderne form for slaveri; 

V. der henviser til, at det hovedsageligt er kvinder og unge piger, der er ofre for 

menneskehandel;  

W. der henviser til, at indsamlingen af statistiske oplysninger om ulighed mellem mænd og 

kvinder er en prioritet i forbindelse med bekæmpelse af årsagerne til, at der ikke sker 

ligestilling mellem mænd og kvinder i EU;  

1.  bemærker, at en ligelig deltagelse af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet vil kunne 

øge EU's økonomiske potentiale betydeligt og samtidig sikre dets ligelige og inklusive 

                                                 
1 "EU-merværdivurderingen af marts 2013 om bekæmpelse af vold mod kvinder", PE 

504.467. 
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karakter; minder om, at en fuldstændig konvergens mellem deltagelsesfrekvenserne 

ifølge OECD's prognoser ville resultere i en stigning på 12,4 % i BNI pr. indbygger 

frem til 2030;  

2. opfordrer til, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til fremme af en højere 

beskæftigelsesgrad blandt kvinder, såsom omsorg og børnepasning til overkommelige 

priser og passende barsels-, fædre- og forældreorlovsordninger og fleksibilitet med 

hensyn til arbejdstid og arbejdssteder, da dette ville gøre det lettere at forene privatliv 

og arbejdsliv;  

3.  understreger, at der er behov for at udarbejde konkrete forslag med henblik på at skabe 

en bedre balance mellem arbejds-, familie- og privatliv ved også at fremme en mere 

ligelig fordeling af de arbejds- og familiemæssige samt sociale arbejdsopgaver mellem 

mænd og kvinder, navnlig med hensyn til pleje af omsorgsafhængige personer og 

børnepasning; påpeger, at bedre ordninger med dagpleje og vuggestuer afhænger af den 

offentlige politik for oprettelse af infrastrukturer, men også af incitamenter til 

virksomhederne til at foreslå sådanne løsninger; opfordrer også (regionale) handels- og 

industrikamre til at gøre netværkssamarbejde mellem iværksættere lettere, især 

kvindelige iværksættere, for at finde fælles og solidariske løsninger på, hvordan man 

skaber en bedre balance mellem arbejds- og familieliv;  

4.  Opfordrer medlemsstaterne til at fremme foranstaltninger samt bistand og rådgivning til 

de kvinder, der ønsker at starte egen virksomhed;  

5. understreger, at kvinder udgør 52 % af den samlede europæiske befolkning, men kun en 

tredjedel af de selvstændige eller af de nystartede virksomheder i EU; fremhæver, at 

kvinder har større problemer end mænd med at få adgang til finansiering, uddannelse, 

netværkssamarbejde og med at bevare en balance mellem arbejds- og familieliv; 

opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kvindelig 

iværksætterkultur og udnytte potentialet i halvdelen af Europas befolkning for at sikre 

varig, langsigtet vækst
1
;  

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indarbejde et kønsperspektiv i deres 

samhørighedspolitik 2014-2020 for at opfylde de mål, der er fastsat i Europa 2020-

strategien; opfordrer navnlig til, at EU sikrer ligestilling mellem kvinder og mænd og 

til, at denne ligestilling integreres i alle EU's og medlemsstaternes politikker; bemærker, 

at visse foranstaltninger først og fremmest kræver, at der mobiliseres en reel politisk 

vilje, der indtil nu ikke har gjort det muligt at skabe lige vilkår for mænd og kvinder på 

en varig, inklusiv og ligelig måde;  

7. understreger, at selv om ulighederne mellem mænd og kvinder i kølvandet på krisen er 

gået i retning af en mindskelse af forskellene i beskæftigelses- og 

arbejdsløshedssatserne, så er det ikke resultatet af en pludselig udvikling i Europa i 

retning af større lighed, men snarere konsekvensen af en hurtig forringelse af 

beskæftigelsen blandt mænd, som er hårdere ramt af krisen; opfordrer medlemsstaterne 

til ikke at slække på deres indsats for at opnå en større repræsentativitet af kvinder i 

beslutningsprocessen, for at gøre det muligt bedre at forene arbejds- og familieliv og for 

fortsat at bekæmpe vold mod kvinder;  
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8. opfordrer medlemsstaterne til sammen at finde frem til og udveksle god praksis med 

henblik på at finde nye måder at finansiere deres investeringer i offentlige 

serviceydelser, navnlig ved at tage højde for problemerne i forbindelse med krisen, de 

demografiske udfordringer i forbindelse med befolkningens aldring, men også samtidig 

bevare de høje standarder og krav i de europæiske modeller på dette område;  

9. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til, navnlig gennem oplysnings- og 

bevidstgørelseskampagner, at fremme kvinders deltagelse i sektorer, der normalt 

opfattes som "maskuline", særlig på områderne videnskab og ny teknologi med henblik 

på at drage fuld fordel af den menneskelige kapital, som europæiske kvinder udgør, 

således at det bliver lettere at nå målene i Europa 2020-strategien og målet om 

ligestilling mellem mænd og kvinder;  

10. påpeger den lave andel af kvinder inden for den økonomiske sektor samt videnskab og 

forskning; opfordrer til at styrke oplysningskampagner for at vende denne tendens og 

bekæmpe den kraftige segmentering af arbejdsmarkedet;  

11. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at tilskynde piger til i højere grad at 

interessere sig for fremtidsorienterede sektorer, hvor kvinder er underrepræsenteret, at 

give dem lettere adgang hertil og give dem mulighed for at deltage i efteruddannelse i 

hele deres arbejdsliv og tilskynde til fuldstændig ligeløn på alle niveauer;  

12. der henviser til, at 31,6 % af mændene og 40 % af kvinderne i alderen 30-34 år i EU 

ifølge Kommissionens tal havde en videregående uddannelse i 2012; der henviser til, at 

kvinderne udgjorde 60 % af de nyuddannede med en videregående uddannelse, men at 

de er underrepræsenteret i visse sektorer, f.eks. inden for videnskab og forskning; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre kvinderne opmærksom på 

denne type uddannelse og at sikre kvinder samme muligheder som mænd for at få 

adgang til erhvervet og gøre karriere inden for dette område;  

13. forventer, at Kommissionen træffer alle de foranstaltninger, som den har mulighed for, 

for at sikre overholdelse i alle detaljer af EU-direktiverne om ligebehandling mellem 

mænd og kvinder, også blandt arbejdsmarkedets parter, som forhandler overenskomster, 

og til at tilskynde til dialog med arbejdsmarkedets parter med henblik på at behandle 

emner som løngennemsigtighed, kvinders kontraktlige vilkår i forbindelse med 

deltidsarbejde og tidsbegrænset arbejde og fremme kvinders ansættelse i grønne og 

innovative sektorer;  

14. bemærker, at kvinder generelt har karriereforløb uden bemærkelsesværdig udvikling; 

Opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde kvinder til og støtte dem i at få en succesrig 

karriere, herunder gennem positive tiltag såsom netværkssamarbejde og 

mentorprogrammer, samt ved at skabe passende betingelser og give dem samme 

muligheder som mænd i alle aldre for uddannelse, forfremmelse, efteruddannelse og 

omskoling samt ret til pension og arbejdsløshedsunderstøttelse som dem, der gælder for 

mænd;  

15. mener, at mangesidige politiske løsninger, der omfatter livslang læring, bekæmpelse af 

usikre job og fremme af arbejde med rettigheder samt forskellige former for 

organisering af arbejdet på anmodning fra de berørte kvinder for på denne måde at 



 

AM\1022036DA.doc  PE529.627v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

undgå, at de opgiver eller afbryder deres karriere, er nødvendige for at forbedre 

kvinders reintegrering på arbejdsmarkedet;  

16. understreger, at Kommissionen i december 2012 anerkendte, at politikken på 

ungdomsområdet (the Youth Employment Package and the Youth Guarantee) skal 

fortsættes i overensstemmelse med ligestillingsaspektet; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til i højere grad at tilskynde medlemsstaterne til at træffe 

foranstaltninger, der gør det muligt at sikre piger samme muligheder for uddannelse og 

erhvervsuddannelse som drenge;  

17. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde udført af kvinder, som medvirker 

til fuldstændig deregulering af kvinders lønstrukturer og medfører øget fattigdom blandt 

kvinder, særlig senere i livet;  

18. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at det 

grundlæggende princip med "lige løn for lige arbejde" overholdes for både mænd og 

kvinder, og opfordrer medlemsstaterne til fortsat at føre offentligt arbejdstilsyn i 

overenskomst med den nationale lovgivning for at fastslå eksistensen af lavtlønnet 

arbejde på steder, hvor arbejdskraften hovedsagelig består af kvinder, og som skaber 

situationer med indirekte løndiskrimination; henviser til, at en reduktion af lønforskellen 

mellem mænd og kvinder på ét procentpoint ifølge konklusionerne af EU-

merværdivurderingen vil forøge den økonomiske vækst med 0,1 %, og at en udligning 

af den kønsbestemte lønforskel har afgørende betydning i den nuværende økonomiske 

konjunkturnedgangsperiode; Anmoder Kommissionen om at understøtte 

medlemsstaterne i bestræbelserne på at nedbringe lønforskellene mellem mænd og 

kvinder, idet de gennemfører politikker til udligning heraf og udveksler og fremmer 

bedste praksis;  

19. opfordrer til at forny oplysningskampagnerne vedrørende ligeløn for gradvist at skabe 

bevidsthed om, at det med hensyn til lighed og rettigheder er afgørende at skabe 

ligestilling mellem mænd og kvinder;  

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger med 

henblik på at reducere forskellene i mænds og kvinders pensioner, der er en direkte 

konsekvens af lønforskellene mellem mænd og kvinder, og til at vurdere 

pensionssystemernes konsekvenser for kvinder, idet der i særlig grad fokuseres på 

deltidskontrakter og atypiske kontrakter;  

21. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at tilskynde til initiativer, der har til formål 

at fremme ligeløn for mænd og kvinder, herunder ved i praksis at støtte virksomhederne 

i deres bestræbelser på at skabe lighed på arbejdspladsen;  

22. understreger, at det for at bekæmpe kønsstereotyper og fremme modeller for 

ligebehandling på det sociale og økonomiske område er afgørende at videregive disse 

værdier fra en tidlig alder og organisere oplysningskampagner på arbejdspladserne og i 

medierne, der lægger vægt på mænds rolle, forså vidt angår fremme af lighed og 

sikringen af en rimelig fordeling af de familiemæssige forpligtelser og en god balance 

mellem arbejde og privatliv; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en 

mere beslutsom indsats for at udrydde de kønsstereotyper, der kommunikeres af 
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medierne, og henleder opmærksomheden på de vigtige foranstaltninger, der slås til lyd 

for i Parlamentets betænkning om "afskaffelses af kønsstereotyper i EU", der blev 

vedtaget i 2013; opfordrer medlemsstaterne, og især de organer, der regulerer medierne, 

til at være opmærksomme på prioriteringen af kvinder – både kvantitativt og kvalitativt 

– i medierne, og til at fremme et afbalanceret, fordomsfrit syn på kvinder på en måde, 

der er respektfuld over for kvinders værdighed, deres varierende roller og deres 

identitet, idet der lægges mere vægt på deres sociale udvikling, forfatningsmæssige 

rettigheder og rolle i civilsamfundet, institutioner og arbejdsverdenen såvel som i 

medierne, og i annonce- og reklamemateriale og især i fjernsynet, ikke mindst med 

henblik på at undgå fremvisning af kønsstereotyper og bremse enhver tendens til 

seksualisering af små piger;  

23. understreger, at det er nødvendigt at styrke indsatsen på EU-plan for at øge kvinders 

repræsentation i den politiske verden og i de forskellige EU-institutioner, herunder i 

Europa-Parlamentet, og at kvinder skal tilskyndes til at deltage på nationalt, regionalt og 

kommunalt niveau; understreger i denne sammenhæng politiske partiers vigtige rolle; 

understreger, at en ligelig deltagelse af mænd og kvinder i politik udgør en af de 

demokratiske grundpiller for vort politiske system og har afgørende betydning for 

opnåelsen af en demokratisk repræsentation af EU-borgerne; understreger, at dette har 

direkte og indirekte indflydelse på kvinders deltagelse i valg; opfordrer 

medlemsstaterne og de nationale partier til at tage højde for køn ved opstillingen af 

valglister samt ved udpegelsen til administrative stillinger på højt niveau i institutioner;  

24. understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder er særlig vigtigt, da det er blevet 

anerkendt, at flere kvinder i økonomiske topstillinger giver stærke 

organisationsmæssige og finansielle virksomhedsresultater samt bedre kvalitet i 

beslutningstagningen, samtidig med at større repræsentation af kvinder i politiske 

topstillinger er en væsentlig betingelse for at få et demokratisk samfund til at fungere;  

25. minder om, at valget til Europa-Parlamentet i 2014 efterfulgt af sammensætningen af 

den næste Kommission og udnævnelserne til de ledende stillinger i EU udgør en 

mulighed for at gå mod et demokrati med ligestilling på EU-plan og for EU som 

rollemodel på området; 

26. understreger, at 15,8 % af bestyrelsesposterne i de største børsnoterede selskaber i 

henhold til Kommissionens statistikker for øjeblikket er besat af kvinder, og at der kun 

er sket få fremskridt med hensyn til at rette op på situationen med en årlig stigning på 

blot 0,6 % blandt de øverste erhvervsledere i disse selskaber; bemærker, at 97 % af 

formændene for virksomhedsbestyrelser er mænd; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at fremme en bedre kønsbalance i 

lederstillinger i selskaber og hurtigt at gennemføre disse foranstaltninger og derved 

bidrage til bedre virksomhedsresultater, øget konkurrenceevne og større økonomiske 

gevinster for EU; glæder sig over Kommissionens forslag til direktiv, der har til formål 

at styrke repræsentationen af kvinder ved at indføre et mål om, at kvinder skal udgøre 

mindst 40 % af de menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber senest i 

2020; opfordrer Kommissionen til gennem oplysningskampagner at fremme en større 

repræsentation af kvinder i små og mellemstore virksomheders beslutningsstrukturer; 

opfordrer indtrængende Rådet til at gå ind i forhandlinger med Parlamentet med henblik 
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på at nå til enighed ved førstebehandlingen af teksten, således at alle EU-institutioner 

kan nå til enighed om en aftale inden udgangen af den syvende valgperiode;  

27. understreger, at EU kan bidrage til at fremme bedste praksis i medlemsstaterne, selvom 

SRSR henhører under medlemsstaternes kompetencer, hvad angår udformning og 

gennemførelse af sundheds- og uddannelsespolitikker; 

28. påpeger, at det for at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd, hvad enten det gælder 

arbejdsmarkedet eller familielivet, er nødvendigt at garantere lige adgang til 

sundhedspleje, der også omfatter seksuel sundhed, og som ikke er begrænset til 

graviditeter; henleder medlemsstaternes opmærksomhed på nødvendigheden af at 

fokusere på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme og forebyggelsesmetoder 

samt på forebyggelse og forskning med henblik på at forbedre tidlig diagnosticering af 

sygdomme såsom kvindekræftsygdomme (bryst- og livmoderhalskræft samt kræft i 

æggestokkene) gennem regelmæssig (gynækologisk) kontrol/undersøgelse; 

29. bemærker, at fattigdom blandt kvinder kan medføre en stigende handel med kvinder, 

seksuel udnyttelse og tvungen prostitution, og at kvinder bliver mere økonomisk 

afhængige, herunder kvinder, som er ofre for vold i hjemmet;  

30. betoner, at det er vigtigt at bekæmpe vold mod kvinder for at opnå ligestilling mellem 

kvinder og mænd; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at indlede en 

samordnet indsats på dette område og tage yderligere skridt med henblik på som en høj 

prioritet at styrke politikker og foranstaltninger for beskyttelse af kvinders værdighed og 

bekæmpe vold imod kvinder; glæder sig over de bestræbelser, der er gjort på såvel EU-

plan som nationalt for at bekæmpe vold mod kvinder, mænd og børn, som f.eks. 

direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og lovgivningspakken til styrkelse af 

ofrenes rettigheder i EU, men understreger, at der fortsat er tale om et alvorligt problem, 

der ikke er blevet løst; opfordrer Kommissionen til at gøre 2016 til et europæisk år for 

bekæmpelse af vold mod kvinder og til at iværksætte en dertil knyttet EU-dækkende 

strategi og en handlingsplan for at stoppe volden imod kvinder, idet der indføres 

foranstaltninger for at fremme og støtte medlemsstaternes indsats på området for 

forebyggelse af vold mod kvinder, bevidstgørelseskampagner, dataindsamling og 

finansiering til ngo'er, som det bebudes i Rådets konklusioner fra marts 2010; opfordrer 

indtrængende medlemsstater til hurtigst muligt at ratificere Istanbulkonventionen om 

vold mod kvinder, og anmoder Kommissionen om at tilskynde til nationale 

ratificeringer og iværksætte proceduren for EU's tiltrædelse af denne konvention, når 

den har evalueret konsekvenserne og merværdien af en sådan tiltrædelse;  

31. påpeger, at der i april 2013 kun var seks medlemsstater, der havde anmeldt fuld 

gennemførelse af EU-direktivet om bekæmpelse af menneskehandel, hvis tidsfrist for 

gennemførelse udløb den 6. april 2013;  

32. konstaterer med bekymring, at de såkaldte økonomiske stramninger – ifølge rapporten 

fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder "Review of the 

Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence 

against Women – Victim Support" (2012) – er til klar skade for den faglige uddannelse 

og eksistensen af tilstrækkelig finansiering til de offentlige tjenester, sammenslutninger 

og ngo’er, der yder tjenester til voldsramte kvinder; minder om, at der findes enorme 
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uligheder mellem de forskellige medlemsstater, for så vidt angår adgang til 

bistandstjenester;  

33. understreger betydningen af systematisk uddannelse af kvalificeret personale, der tager 

sig af kvinder, som er ofre for fysisk, seksuel eller psykisk vold; understreger, at denne 

uddannelse er nødvendig for aktører i første og anden række, som omfatter tjenester for 

sociale nødsituationer og læge-, civilbeskyttelses- og polititjenester;  

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer. 

 

Or. en 

 

 


