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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 4a. understreger, at EU's økonomiske 

styring er nødt til at blive omlagt fra det 

snævre mål om BNP-vækst i retning af 

trivsel og konvergens med høje 

minimumsstandarder for ligestilling 

mellem kønnene; mener, at den nye 

trivselsorienterede økonomiske 

politikudformning bør baseres på en 

såkaldt "magisk polygon" bestående af 

rimeligt fordelt materiel trivsel, 

livskvalitet, økonomisk stabilitet, 

prisstabilitet, fuld beskæftigelse og 

anstændigt arbejde, miljømæssig 

bæredygtighed, stabil aktivitet i den 

offentlige sektor og velafbalancerede 

eksterne økonomiske forbindelser; 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. bemærker, at intelligent tildeling af 

offentlige udgifter og politiske prioriteter i 

EU's budget drøftes regelmæssigt, og at 

en sådan kritisk vurdering er nødvendig 

for at forbedre kvaliteten af 

medlemsstaternes offentlige budgetter på 

mellemlang og lang sigt og undgå lineære 

budgetnedskæringer, der blandt andet 

især berører kvinder; 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b.. mener, at forbedring af strukturen i 

og kvaliteten af de offentlige budgetter er 

en vigtig faktor for at sikre overholdelse 

af EU's finanspolitiske regler og gøre det 

muligt at finansiere de mest nødvendige 

udgifter, f.eks. i forbindelse med sociale 

sikringsordninger, hvilket er særligt 

vigtigt for kvinder, opbygning af buffere 

til uforudsete behov og, som endelig 

finansiering af ikke-væsentlige udgifter; 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7a. påpeger behovet for en tilbundsgående 

analyse og mere omfattende vurdering af 

sociale indikatorer inden for rammerne af 

det europæiske semester; opfordrer 

Kommissionen til at tilføje flere sociale 

indikatorer, som bør ligestilles med de 

økonomiske indikatorer; 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7b. er fortsat bekymret over manglen på 

kønsperspektiv og kønsrelaterede 



 

AD\1143115DA.docx 5/9 PE616.579v01-00 

 DA 

indikatorer i forbindelse med det 

europæiske semester og opfordrer til 

større inddragelse af ligestillingsaspektet 

ved udarbejdelsen af landespecifikke 

henstillinger, konvergensprogrammer og 

nationale 

reformprogrammer; understreger behovet 

for overvågning af sociale og 

kønsrelaterede fremskridt og reformernes 

virkninger over tid; opfordrer derfor til 

anvendelse af kønsopdelte data, beregning 

af nye indikatorer og inddragelse af nye 

oplysninger, som omfatter alle Europa 

2020-strategiens fem overordnede mål, 

herunder F&U- og energimål, for at 

overvåge fremskridtene og kaste lys over 

kønsrelaterede forskelle; 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 c (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7c. opfordrer til en stigning i 

mindstelønnen, større 

løngennemsigtighed og lønrevisioner, der 

skal gennemføres på virksomhedsniveau 

for at opnå lige løn for samme arbejde i 

alle sektorer og erhverv; opfordrer 

desuden medlemsstaterne til at standse 

blokeringen af direktivet om kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer; understreger 

endvidere, at det er vigtigt at arbejde hen 

imod at opnå en effektiv balance mellem 

arbejdsliv og privatliv for at give alle 

mænd og kvinder mulighed for at forene 

deres privatliv og arbejdsliv; 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 d (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7d. understreger, at det er nødvendigt at 

prioritere indsatsen mod arbejdsløshed, 

fattigdom og social udstødelse, hvilket 

først og fremmest rammer kvinder, og at 

prioritere bæredygtig 

beskæftigelse/kvalitetsjob, investeringer 

og offentlige tjenesteydelser af høj 

kvalitet, som sikrer social integration, 

navnlig på områderne uddannelse, 

sundhed, børnepasning, pasning af 

plejekrævende personer, offentlig 

transport og sociale tjenesteydelser; 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 e (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 7e. opfordrer til, at det andet princip om 

søjlen for sociale rettigheder, nemlig at 

ligebehandling af og lige muligheder for 

kvinder og mænd skal sikres og fremmes 

på alle områder, herunder for så vidt 

angår deltagelse på arbejdsmarkedet, 

arbejds- og ansættelsesvilkår samt 

karrieremuligheder, og at kvinder og 

mænd har ret til lige løn for arbejde af 

samme værdi, skal integreres fuldt ud i 

det europæiske semester; 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. er bekymret over, at der fortsat er 

betydelige forskelle, og at kønsopdelingen 

på arbejdsmarkedet fortsat er høj i hele 
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Den Europæiske Union, hvilket bidrager 

til kønsforskelle, herunder væsentlige 

mangler med hensyn til løn, pensioner og 

velstand, ulige beslutningsprocesser og 

kortere arbejdsliv for kvinder; 

understreger, at selv om 

beskæftigelsesfrekvensen for kvinder er 

nået op på et rekordhøjt niveau, er den 

stadig 11 % lavere end for mænd; 

understreger, at kløften i 

beskæftigelsesfrekvensen er særlig høj for 

mødre og kvinder med 

omsorgsforpligtelser; 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16b. er bekymret over, i hvor stort omfang 

kvinder berøres af sparepolitikker; 

understreger i denne forbindelse, at 

kvinder er blevet hårdere ramt på lang 

sigt gennem nedskæringer i de offentlige 

udgifter, omfordeling i politikker til 

forening af arbejdsliv og privatliv og 

nedskæringer i de sociale 

sikringsordninger; 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 c (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16c. fremhæver, at forskelsbehandling på 

grund af køn stadig er omfattende, hvilket 

fremgår af lønforskellen mellem mænd og 

kvinder og forskellen i 

beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd 

og kvinder, med en gennemsnitlig 

bruttotimeløn for mandlige ansatte, der er 



 

PE616.579v01-00 8/9 AD\1143115DA.docx 

DA 

ca. 16 % højere end for kvindelige 

ansatte; understreger, at disse huller 

skyldes underrepræsentationen af kvinder 

i velbetalte sektorer, forskelsbehandling 

på arbejdsmarkedet og den høje andel af 

kvinder, der arbejder på deltid; opfordrer 

indtrængende til yderligere tiltag for at 

mindske disse forskelle; opfordrer i denne 

forbindelse Kommissionen til at indføre 

en søjle for ligestilling og en overordnet 

målsætning om ligestilling mellem 

kønnene i Europa 2020-strategien; 

opfordrer medlemsstaterne til at gøre en 

større indsats for at udrydde de 

kønsbestemte lønforskelle og træffe mere 

aktive foranstaltninger for at styrke 

kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet; 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. opfordrer de ansvarlige kommissærer 

til hvert år at drøfte kønsaspekterne i den 

årlige vækstundersøgelse med Udvalget 

om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 4.12.2017    

 
 

 

 

 

 


