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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at EU-institutionerne skal evaluere de eksisterende programmer, inden der 
udarbejdes ny EU-lovgivning, således at foranstaltninger, som ikke fungerer, ikke bliver 
truffet på ny;

2. mener, at lovgivning om ikkeforskelsbehandling med henblik på at opnå lige 
muligheder for mænd og kvinder skal gennemføres på grundlag af en praktisk tilgang, 
der ikke stiller kvinder over for mænd;

3. understreger behovet for inden for idræt at sikre, at en ændring i kønsidentitet ikke fører 
til, at en biologisk mand stiller op mod en biologisk kvinde, eftersom dette ville være til 
yderligere ulempe for kvinderne inden for idræt;

4. mener, at mødre og fædre bør få større samfundsmæssig anerkendelse for pasningen af 
deres børn og for deres forældreskab, idet der skal tages hensyn til, at de engagerer sig i 
samfundets fremtid ved at opdrage og passe deres børn;

5. mener, at medlemsstaternes nationale statistiske kontorer så vidt muligt bør kontrollere, 
om en kønsopdelt værdi, der omfatter det usynlige arbejde, som udføres på 
solidaritetsområdet mellem generationerne, og dette arbejdes bidrag til det nationale 
BNP, medtages i de respektive nationale beregningssystemer;

6. mener, at det er vigtigt at understrege de lokale og regionale myndigheders betydning 
for at fremme lige muligheder for mænd og kvinder;

7. er af den opfattelse, at visse medlemsstaters forbehold over for Istanbulkonventionen 
skal respekteres, og at medlemsstaterne ikke bør hindres i at løse det samfundsmæssige 
problem med kønsbaseret vold mellem personer ved hjælp af de eksisterende 
instrumenter.


