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FORSLAG

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

− der henviser til de undersøgelser vedrørende forening af arbejdsliv og familieliv, som Det 
Europæiske Institut i Dublin har udført, og til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 
Lissabon (marts 2000), som tog sigte på at øge den generelle beskæftigelsesfrekvens i EU 
til 70 % og kvinders beskæftigelsesfrekvens til over 60 % inden 2010, og konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd i Stockholm (marts 2001), hvor der blev tilføjet et midlertidigt 
mål på 67 % for den almindelige beskæftigelsesfrekvens og 57 % for kvinders 
beskæftigelsesfrekvens inden 2005,

A. der henviser til, at Kommissionens beretning om ligestilling mellem kvinder og mænd fra 
20081 fastslår, at mens kvinder i stigende grad er kommet ud på arbejdsmarkedet, så 
eksisterer der stadig store udfordringer med hensyn til kvaliteten af kvinders beskæftigelse, 
navnlig den store lønforskel mellem kvinder og mænd, den fortsatte horisontale og vertikale 
opdeling af arbejdsmarkedet, kvindernes fragmenterede professionelle karriereforløb og 
vanskelighederne i forbindelse med foreningen af arbejds- og familielivet, og alle disse 
udfordringer hindrer ligebehandling i uddannelserne og i arbejdslivet og endog udvikling i 
pensionisttilværelsen; der henviser til, at to tredjedele af deltidsjobbene varetages af kvinder, 
og at kvinder helt generelt har mere usikre ansættelsesforhold,

B. der henviser til, at hverken de specifikke retningslinjer på ligestillingsområdet eller søjlen 
vedrørende lige muligheder længere indgår i den europæiske beskæftigelsesstrategi,

C. der derfor henviser til, at den sammenlignende gennemgang fra 2007 af de 27 medlemsstater 
og de 3 EFTA-stater viser, at ligestilling mellem kønnene i vid udstrækning ikke indgår i 
beskæftigelsespolitikkerne,

D. der henviser til, at forskelsbehandling af kvinder begynder ved adgangen til lærepladser, 
navnlig i områder med stor arbejdsløshed, hvor kvinder har færre chancer for at få gode 
lærepladser og dermed gode job, selv om de har bedre kvalifikationer,

E. der henviser til, at kvinders arbejdsliv er karakteriseret ved opdelte perioder med arbejde, 
som har indflydelse på kvinders mulighed for at forblive i arbejde og gøre karriere, gør 
dem mere sårbare på arbejdsmarkedet og har langsigtede virkninger med hensyn til 
pensionsopsparing,

F. der henviser til, at flexicuritystrategien skaber forventninger, men skal forbedres ved at 
indføre en livscyklustilgang til beskæftigelsen; der henviser til, at det ikke er alle 
medlemsstater, der kan nå Barcelonamålene inden 2010; der henviser til, at 
pasningsfaciliteterne for plejekrævende familiemedlemmer, der ikke er børn, og 
anerkendelse af ikkeformelle kvalifikationer endnu ikke omfattes af de politiske strategier,

                                               
1 Kommissionens rapport til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget - Ligestilling mellem kvinder og mænd 2008. (KOM(2008)0010).
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G. der henviser til, at selv om Kommissionens beretning indeholder omfattende statistikker 
om kvinders beskæftigelsesfrekvens, uddannelse og deltagelse i beslutningstagning og 
om fattigdommen blandt kvinder i EU sammenlignet med mænd, indeholder den ingen 
data opdelt efter handicap, alder, seksuel orientering, etnisk oprindelse og religion, selv 
om situationen for kvinder, der udsættes for forskellige former for forskelsbehandling, er 
særlig vanskelig,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i alle socialpolitikker og politikker for 
beskæftigelse og social sikring at træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre
ligestillingen mellem kønnene og til at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, navnlig
i flexicuritystrategien;

2. minder Kommissionen om dens køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd -
2006-2010; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der udvikles 
specifikke politikker til at opnå samme økonomiske uafhængighed for kvinder og mænd, 
forening af privatliv og arbejdsliv, ligelig deltagelse i beslutningsprocessen, udryddelse af 
alle former for kønsbaseret vold og afskaffelse af kønsstereotyper;

3. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre de bestemmelser i 
fællesskabslovgivningen, der kræver ligebehandling af kvinder og mænd i 
beskæftigelsen, også hvad angår adgang, arbejdsvilkår, fleksibel arbejdstid, 
karriereudvikling og forfremmelse, lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi, 
afskedigelse, omvendt bevisbyrde i sager vedrørende forskelsbehandling på grund af køn, 
sexchikane og beskyttelse af graviditet, moderskab og faderskab samt adgang til og 
forsyning med prismæssigt overkommelige kvalitetsvarer og -tjenesteydelser, f.eks. 
børnepasning, pleje af ældre og handicappede og andre plejekrævende personer;

4. påpeger, at de data, som Kommissionen har rapporteret, til trods for de relative 
kvantitative fremskridt, hvad angår kvinders beskæftigelse, viser, at den gennemsnitlige 
forskel i beskæftigelsesfrekvensen mellem mænd og kvinder i EU fortsat er høj (14,4 %) 
og er langt højere for personer over 55 (17,8 %) og i nogle medlemsstater er over 30 %;

5. understreger, at mange af de job, der skabes i EU, er usikre som følge af tidsbegrænsede 
kontrakter, og at kvinder er særligt berørt heraf; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tilskynde til, at der træffes foranstaltninger til bekæmpelse af 
usikre ansættelsesforhold; understreger, at tidsubegrænsede kontrakter fortsat er normen;

6. opfordrer Kommissionen til at træffe de fornødne foranstaltninger til effektiv 
gennemførelse af direktivet om ligeløn i samtlige medlemsstater og opfyldelse af de 
målsætninger, der blev fastsat på Det Europæiske Råd i Barcelona, hvad angår 
børnepasning af høj kvalitet; opfordrer ligeledes Kommissionen til at styrke 
forældreorlovsdirektivet;

7. opfordrer medlemsstaterne til at søge at nå målet vedrørende ligeløn og samme faglige 
udvikling for kvinder og mænd og at støtte iværksætterprogrammer og lån til fordel for 
kvindelig iværksætterkultur på alle aktivitetsområder; minder Kommissionen om 
arbejdsmarkedets parters aktionsramme for ligestilling mellem mænd og kvinder, som 
skal tilskynde piger til at overveje et bredere spektrum af karrieremuligheder, primært 
inden for de tekniske og videnskabelige fag;
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8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med de relevante institutioner 
at udarbejde uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer til sikring af, at kvinders 
høje uddannelseskvalifikationer medfører bedre job, bedre løn og bedre karrieremuligheder, 
der står i rimeligt forhold til deres kvalifikationer og uddannelse; opfordrer medlemsstaterne 
til at træffe målrettede foranstaltninger til at bringe forskelsbehandlingen af unge kvinder til 
ophør i overgangsfaser fra skole til erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse til 
professionel karriere;

9. foreslår, at uddannelsespolitikkerne udarbejdes med omhu for at undgå forudfattede 
meninger om karrierer, der "angiveligt er utilgængelige" for kvinder; foreslår endvidere, 
at adgangen til lederstillinger skal være fuldt ud gennemsigtig for at forhindre 
forskelsbehandling på grund af køn;

10. understreger betydningen af adgang til tilgængelige europæiske og nationale midler, der 
tager sigte på projekter, som aktivt inddrager kvinder, og anmoder Kommissionen om at 
opfordre medlemsstaterne til i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene og i 
overensstemmelse med det horisontale mål om ligestilling mellem kønnene at fastsætte 
specifikke mål for kvinders deltagelse i støtteprogrammerne; opfordrer Kommissionen til 
at overveje at udarbejde retningslinjer for budgettering ud fra et ligestillingsperspektiv i 
strukturfondene og til at teste dem i pilotprojekter; 

11. støtter de foranstaltninger, som Den Europæiske Socialfond har fremmet, og 
Progressprogrammet for 2007-2013, der bl.a. tager sigte på at forbedre kvinders situation 
på arbejdsmarkedet og bidrage til at bekæmpe forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle politiske foranstaltninger og 
aktioner, der tager sigte på at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder, fuldt ud 
tager hensyn til den særlige situation for kvinder, der udsættes for forskellige former for 
forskelsbehandling som følge af handicap, alder, seksuel orientering, etnisk oprindelse 
eller religion, og ligeledes til situationen for kvinder, der udsættes for 
tilknytningsbegrundet forskelsbehandling, og forældre eller ægtefæller til personer, som 
udsættes for forskelsbehandling;

12. understreger betydningen af at identificere redskaber og passende mekanismer til 
integration af sårbare grupper blandt kvinder på arbejdsmarkedet; opfordrer til øget 
anerkendelse af uformel læring med henblik på at fremme denne proces;

13. erindrer om sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejds-, familie- og privatlivet1, 
der opfordrede Kommissionen til at foreslå et rammedirektiv om foreningen af arbejds-, 
familie- og privatlivet, der bl.a. vil tillade gennemførelsen af supplerende mekanismer, som 
vil gøre det muligt for kvinder og mænd at deltage på lige fod i plejen af plejekrævende 
familiemedlemmer, og vil afspejle Det Europæiske Instituts undersøgelser om forening af 
arbejdsliv og familieliv;

14. konstaterer, at det som følge af demografiske ændringer skønnes, at forholdet mellem 
aktive og inaktive personer i 2030 vil være 2:1; opfordrer Kommissionen til at støtte 
plejepersonales fremtidige rolle og de personer, som er tvunget til at trække sig ud af 
arbejdsmarkedet, eller som arbejder på deltidskontrakter, så de kan påtage sig 

                                               
1 EUT C 102 E af 28.4.2004, s.492
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familiemæssige forpligtelser, ved at udvikle politikker, der giver kvinder og mænd 
mulighed for at skabe en balance mellem arbejdsmæssigt ansvar, plejeansvar og ansvar i 
familien og således undgå usikkerhed med hensyn til arbejde, indtægt og pension; 
opfordrer medlemsstaterne til at planlægge og gennemføre sociale sikringsordninger, der 
tager hensyn til kvinders og mænds særlige situation på arbejdsmarkedet;

15. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte mekanismer til sikring af ens behandling af 
kvinder og mænd med hensyn til pensionsordninger og til at vurdere pensionsreformers 
indvirkning på kvinders liv;

16. foreslår, at Kommissionen fortsætter høringen af arbejdsmarkedets parter om den kurs, 
der skal vedtages for en fællesskabsindsats for bedre forening af arbejds-, privat- og 
familieliv med henblik på at forbedre og supplere de eksisterende rammer og nå målene 
fastsat på Det Europæiske Råd i Barcelona;

17. understreger, at arbejdsgiverne og fagforeningsorganisationerne spiller en rolle med hensyn 
til at skabe en retfærdig tilrettelæggelse af arbejdet for kvinder og mænd, og at 
medlemsstaterne spiller en rolle med hensyn til at stille tilgængelige tjenesteydelser af høj 
kvalitet og udveksle bedste praksis for at kunne sikre en bedre forening af arbejds- og 
familielivet og fremme virksomhedernes sociale ansvar;

18. understreger betydningen af kvinders aktive inddragelse i fagforeninger med opgaver, der 
tager sigte på at beskytte kvinder på arbejdspladsen og sikre dem de rettigheder, de har 
krav på;

19. tilslutter sig det, der optræder i forslaget i arbejdsmarkedets parters aktionsramme for 
ligestilling mellem mænd og kvinder om skabelse af ikkelineære 
karriereudviklingsmønstre, hvor perioder med større arbejdsmæssigt engagement veksler 
med perioder med større familiemæssigt ansvar som et alternativ til en kultur med 
unødigt lange arbejdsdage for kvinder og mænd;

20. opfordrer Kommissionen til at støtte samarbejde og udvikling af partnerskaber mellem 
alle involverede organer for at fremme en bedre forening af arbejds-, familie- og privatliv 
i sammenhæng med den europæiske alliance for familier;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en række kvalitative 
indikatorer, som tager kønsaspektet i betragtning og kan anvendes under opfølgningen på 
gennemførelsen af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse;

22. opfordrer Kommissionen til at iværksætte oplysningskampagner om forskelsbehandling 
mellem kønnene og inddrage kønsaspektet i EU's uddannelsesprogrammer.
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