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FORSLAG

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

1. glæder sig over, at den generelle situation med hensyn til ligestilling mellem kønnene i 
de seneste år har forbedret sig, og fastslår i den sammenhæng, at kvinder udgør mere 
end 44 % af arbejdsstyrken, mens gennemsnitligt 30 % af de selvstændige 
erhvervsdrivende og mere end 50 % af de studerende nu er kvinder; opfordrer til en 
fortsættelse af denne positive udvikling;

2. beklager, at kvinder trods EU-lovgivning på området fortsat tjener 15 % mindre end 
mænd; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage et mål for udligning af denne forskel; 
glæder sig over Kommissionens initiativ til inden for kort tid at komme med en 
meddelelse om emnet; opfordrer Kommissionen til at sikre, at ligelønsdirektivet 
tilpasses på en sådan måde, at kvinder ikke diskrimineres, fordi de har en kortere 
erhvervserfaring på grund af børneopdragelse;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige forholdsregler for 
at opfylde Barcelona-målene om børnepasning og til at udvikle tilstrækkelige 
plejemuligheder for ældre, handicappede og andre afhængige personer til en 
overkommelig pris;

4. opfordrer Kommissionen til at fremme aktive politikker og særlige foranstaltninger for 
at løse problemet med fattigdom blandt kvinder, som tilhører de dårligt stillede grupper, 
herunder enlige mødre, ældre kvinder og indvandrerkvinder;

5. beklager den fortsat omfattende diskriminering af ikke erhvervsaktive kvinder, som 
tager sig af deres børn og familie, og opfordrer medlemsstaterne til at gøre en indsats for 
at ændre på dette forhold, således at der i forbindelse med beregning af kvindens 
pension tages hensyn til f.eks. de perioder, hvor hun har taget sig af børnene;

6. opfordrer medlemsstaterne til at fremme den grundlæggende rolle som mænd spiller i 
forbindelse med ligestilling mellem kønnene, bl.a. ved at skabe incitamenter til at tage 
forældre- eller faderskabsorlov og at dele omsorgsrettighederne med kvinderne; 
anmoder Kommissionen om at foranledige en undersøgelse af, hvorfor så få mænd tager 
forældre- eller faderskabsorlov;

7. minder om dets fordømmelse af alle former for kønsbaseret vold1; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge de underliggende årsager til kønsbaseret vold og til at 
udvikle indikatorer for at få pålidelige oplysninger og harmonisere medlemsstaternes 
statistikker om antallet af ofre herfor;

  
1 Beslutning af 2.2.2006 om status over bekæmpelsen af volden mod kvinder og eventuel fremtidig indsats, 
P6_TA-PROV(2006)0038.
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8. opfordrer Kommissionen til med henblik på en evaluering af menneskehandlen snarest 
muligt at indsamle sammenlignelige og pålidelige data herom og at fastlægge mål for at 
bekæmpe den; minder om sin tidligere opfordring til, at EU sætter sig det mål i løbet af 
de næste 10 år at halvere antallet af ofre for menneskehandel 1;

9. opfordrer Kommissionen til at vedtage et forslag til adfærdskodeks for tjenestemænd i 
EU's institutioner og organer, navnlig under missioner i tredjelande, som forbyder køb 
af seksuelle ydelser, andre former for seksuel udnyttelse og kønsbaseret vold, og som 
indeholder obligatoriske sanktioner;

10. beklager, at pigernes situation ikke i højere grad tages i betragtning; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige forholdsregler for at 
sikre gennemførelsen af den resolution om pigebørn, som FN's Generalforsamling har 
vedtaget2;

11. opfordrer EU-institutionerne og kontorerne til at fremme ligestilling mellem kønnene på 
administrativt niveau og at tilstræbe lighed mellem kvinder og mænd i forbindelse med 
rekruttering og ansættelse navnlig i ledende stillinger.

  
1 Europa-Parlamentets beslutning om strategier for bekæmpelse af handel med kvinder og børn, der er særligt 
udsatte for seksuel udnyttelse (2004/2216(INI)), P6_TA(2006)0005).
2 Resolution A/RES/60/141 vedtaget den 11.1.2006.
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