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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er enigt i, at ligestilling er en grundlæggende rettighed og en fælles værdi for EU, men 
bemærker, at der stadig er mange uligheder mellem kvinder og mænd trods betydelige 
fremskridt på området;

2. er enigt i, at ligestilling er en grundlæggende rettighed og en grundlæggende værdi for 
EU, men bemærker, at der stadig er mange uligheder mellem kvinder og mænd trods 
betydelige fremskridt på området; mener, at kvinder har størst risiko for at blive udnyttet, 
fordi de står socialt og økonomisk svagt med højere arbejdsløshed og et lavere lønniveau
end mænd; kræver derfor indførelse af hårde straffe til arbejdsgivere, der udnytter deres
ansatte;

3. understreger, at overholdelse af EU-lovgivningen om ligebehandling af mænd og 
kvinder, effektiv udnyttelse af strukturfondene og nye finansieringsmekanismer kan 
forbedre uddannelsesniveauet, øge beskæftigelsen og fremme iværksættervirksomhed;

4. mener, at EU-institutionerne bør informere mere om den politik, der er udviklet på 
europæisk plan for at fremme ligestilling og kvinders rettigheder, og de fremskridt, som 
denne politik har gjort mulig;

5. foreslår, at medlemsstaterne udvikler en beskæftigelsesstrategi, der fjerner hindringerne
for kvinders adgang til arbejdsmarkedet, ved at fremme ligelønsvilkår og træffe 
foranstaltninger mod diskrimination i forbindelse med pension, som skyldes afbrydelser 
af arbejdet på grund af barsels- eller forældreorlov;

6. fremhæver den vigtige rolle, som europæiske og nationale institutioner spiller i 
forbindelse med fremme af et samfund baseret på ligestilling; opfordrer nationale 
institutioner til at tilrettelægge informations- og oplysningskampagner om alle aspekter 
ved relationerne kønnene imellem (hvad angår arbejds- og familieliv, politik og sundhed 
samt bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder, herunder handel med kvinder);

7. understreger, at virksomhederne, som har grundlæggende betydning for økonomisk 
udvikling og jobskabelse, som et led i deres sociale ansvar bør bidrage til at udrydde den 
diskrimination, som kvinder ofte udsættes for, og navnlig fremme adgangen til 
beskæftigelse, uddannelse og erhvervsudvikling; understreger betydningen af den rolle, 
som arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog spiller;

8. minder om, at kombinationen af økonomisk konkurrenceevne og social retfærdighed 
spiller en central rolle i den europæiske udviklingsmodel;

9. bemærker, at de udfordringer, som medlemsstaterne og EU møder på 
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ligestillingsområdet, bliver stadig flere som følge af den skærpede økonomiske 
konkurrence på verdensplan og den deraf følgende efterspørgsel efter en stadig mere 
fleksibel og mobil arbejdsstyrke; understreger, at kvinder fortsat udsættes for social, 
arbejdsmæssig og andre former for diskrimination, og at disse krav sandsynligvis rammer 
kvinder hårdere end mænd; mener, at denne situation ikke bør få lov til at underminere 
ligestillingen og kvinders reproduktive rettigheder;

10. mener, at de nuværende udfordringer som følge af de demografiske ændringer bedre 
kunne tackles, hvis kvinder i større udstrækning havde adgang til arbejdsmarkedet på 
basis af fleksible arbejdstider kombineret med jobsikkerhed, social sikring, 
uddannelsesmuligheder og garanti for børnepasningsfaciliteter til overkommelige priser, 
der ville give mulighed for at skabe større  balance i arbejdslivet og øge kvinders
beskæftigelsesmuligheder;                                                                                

11. påpeger, at kvinders deltagelse inden for forskning, videnskab og teknologi kan bidrage 
til at fremme innovation;

12. støtter de nøgleaktioner, som Kommissionen foreslår i sin meddelelse "En køreplan for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010" (KOM(2006)0092) (køreplanen) på 
seks prioriterede indsatsområder: opnåelse af økonomisk uafhængighed for kvinder med  
fremhævelse af socialfondenes grundlæggende betydning for uddannelse inden for nye 
teknologier, forening af privat- og arbejdsliv, fremme af ligelig deltagelse af kvinder og 
mænd i beslutningsprocessen, udryddelse af kønsbestemt vold og menneskehandel med 
særligt fokus på slavearbejde, udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre i samfundet samt 
fremme af ligestilling uden for EU; forventer derfor, at Kommissionen oplyser om emnet 
gennem udveksling af god praksis, støtte til forskningsresultater og opfølgning heraf; 
mener imidlertid, at EU's sociale og økonomiske politikker skal ændres, hvis disse 
aktioner skal være effektive, således at alle kvinder, mænd og børn kan leve et værdigt liv 
uden fattigdom;

13. opfordrer Kommissionen til at bestræbe sig på at få de foranstaltninger, som bebudes i 
denne meddelelse, omsat til handling; understreger, at den megen tale om ligestilling 
mellem kønnene tidligere kun er udmundet i nogle få konkrete foranstaltninger, og at det 
nu er på tide effektivt at anvende den europæiske lovgivning og de principper, der er 
fastsat i de meddelelser og direktiver, der er offentliggjort i forbindelse med dette emne;
mener ligeledes, at partnerskaberne med medlemsstaterne og civilsamfundet skal styrkes 
for at opnå en effektiv anvendelse af disse forskellige foranstaltninger;

14. er overbevist om, at alle produktionsmidler skal udnyttes, hvis Lissabon-strategiens 
målsætninger om vækst og konkurrenceevne skal opfyldes, og mener, at kvinder derfor 
skal opfordres til at deltage på lige fod med mænd;

15. mener også, at de aktioner, der er fastsat i køreplanen for ligestilling mellem kvinder og 
mænd, skal indarbejdes i hver enkelt økonomiske politik, og at der inden for disse 
rammer skal gøres en indsats for at øge antallet af kvindelige iværksættere, forbedre 
adgangen til finansiering og fremme udviklingen af iværksætternetværk for kvinder;

16. mener, at ligestilling, fordi den udgør en af EU's vigtigste grundværdier, er et mål, som 
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det er værd at stræbe efter, ikke alene af hensyn til den økonomiske effektivitet, men 
navnlig af hensyn til den sociale retfærdighed og for at skabe en mere retfærdig verden 
med bedre balance, og påpeger, at ligestilling derfor skal indgå i alle EU's og 
medlemsstaternes politikker;

17. gør opmærksom på, at ligestilling på arbejdspladsen er tæt forbundet med sikring af, at 
arbejdstagernes rettigheder i fleksible systemer respekteres;

18. opfordrer Kommissionen til i alle EU-dokumenter at fremme et sprog, der tager hensyn 
til kønsaspektet og kan anvendes over for alle de berørte kulturer;

19. anmoder Kommissionen om at sikre, at der tages behørigt hensyn til kønsspecifikke 
konsekvenser i forbindelse med ændring eller udvikling af EU-lovgivning som f.eks. 
arbejdstidsdirektivet, og at der træffes passende foranstaltninger i tilfælde, hvor der er 
sandsynlighed for negative kønsspecifikke konsekvenser, som det f.eks. er tilfældet med 
arbejdstidsdirektivet; opfordrer Rådet til at sætte en stopper for undtagelser fra 
arbejdstidsdirektivet, idet de skader kvinder i højere grad end mænd og gør det vanskeligt 
af forene arbejds- og familieliv;

20. anmoder Kommissionen om at tilskynde medlemsstaterne til at anerkende den 
økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige værdi af ubetalt arbejde i familien og i 
husholdningen ved at skabe ordninger for frivillig indbetaling af bidrag til sociale 
velfærds- og pensionssystemer;

21. anmoder Kommissionen om via aktioner og politikker at fremme kvinders deltagelse i 
traditionelt mandsdominerede erhverv med henblik på at fremme ligestilling og ligeløn;

22. understreger, at kvinder har en højere risiko for at blive arbejdsløse, udnyttet og ende i 
fattigdom end mænd, og opfordrer derfor Kommissionen til at prioritere udarbejdelse af
strategier til bekæmpelse af den særligt høje fattigdom og arbejdsløshed blandt kvinder 
og medlemsstaterne til at indarbejde disse strategier for kvinder i processerne for social 
sikring og social integration;

23. beklager, at der i køreplanen ikke er lagt tilstrækkelig vægt på den rolle, som uddannelse 
spiller i forbindelse med opnåelse af fuld ligestilling; mener især, at der bør gøres en 
mere koncentreret indsats på uddannelsesområdet til fordel for kvinder, der er arbejdsløse 
eller midlertidigt beskæftigede, eller som befinder sig i et job af ringere kvalitet; mener 
desuden, at der bør skabes stærkere incitamenter for virksomhederne til at tilbyde den 
nødvendige uddannelse på arbejdspladsen for kvinder, hvis erhvervsfærdigheder er på et 
lavere niveau og, at uddannelsesforanstaltninger navnlig bør fokusere på kvinder, der 
lever i landdistrikter, især med hensyn til udnyttelse af nye teknologier;

24. påpeger vigtigheden af den rolle, de forskellige myndigheder og arbejdsmarkedets parter 
(virksomheder og faglige organisationer) spiller i forbindelse med gennemførelsen af de 
positive foranstaltninger, der sigter mod at skabe et liv med større retfærdighed og 
balance; fastholder, at det er vigtigt at sikre den private sektors involvering, og at 
myndighederne bør komme med de nødvendige incitamenter, således at virksomheder, 
der fremmer balance i arbejdslivet, anerkendes officielt, enten på lokalt, regionalt, 
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nationalt eller europæisk niveau;

25. anser det for vigtigt i betragtning af de seneste erfaringer i medlemsstaterne, f.eks. i 
Spanien, at de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, gør det tilladt at indføre 
skattefradrag for unge erhvervsaktive kvinder med børn, og mener ligeledes, at 
virksomheder, der opretter dagcentre på arbejdspladsen, bør bevilges skattefradrag;

26. opfordrer Kommissionen til at træffe særlige foranstaltninger for at sikre, at de forslag, 
som stilles til medlemsstaterne i køreplanen, virkelig følges, da medlemsstaterne er de
ansvarlige for integrering af ligestillingsaspektet i den nationale politik og ofte også for 
gennemførelsen af EU-lovgivningen;

27. anmoder EU om at udarbejde særlige politikker og oprette et overvågningscenter for at 
sikre respekt for princippet om ligestilling for indvandrerkvinder, som ofte udsættes for
dobbelt diskrimination på grund af både race og køn;

28. understreger nødvendigheden af, at EU-institutionerne indhenter pålidelige oplysninger 
og statistikker for at kunne udvikle effektive politikker på områderne beskæftigelse og 
sociale anliggender.
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