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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:

A. der henviser til, at mange medlemsstater havde problemer med at gennemføre direktiv
2002/73/EF, navnlig med i deres lovgivning at indføre specifikke og hensigtsmæssige 
foranstaltninger til forbedring af ligestillingen mellem mænd og kvinder og begrænsning 
af forskelsbehandlingen i forbindelse med at opnå beskæftigelse, erhvervsuddannelse og 
forfremmelse og i forbindelse med arbejdsvilkår,

B. der henviser til, at indikatorer viser, at der ikke var nogen nævneværdige virkninger på 
kvinders evne til at opnå beskæftigelse og forfremmelse i årene efter ikrafttrædelsen af 
den nye, forbedrede lovgivning om ligebehandling,

C. der henviser til, at i mange medlemsstater er ligestilling mellem kønnene i politiske og 
administrative afgørelser uigennemførligt på grund af manglende viden og bevidsthed om 
denne tilgang,

D. der henviser til, at der i alle medlemsstater er oprettet mindst et organ med ansvar for 
fremme, evaluering, overvågning og støtte af ligestilling mellem mænd og kvinder,

E. der henviser til, at kønsdiskriminationen på andre sociale og politiske områder er 
forværret som følge af de vedvarende kønsbestemte lønforskelle, navnlig mellem de 
såkaldte feminine og maskuline økonomiske sektorer,

1. beklager, at kvinder, trods visse fremskridt i forbindelse med adgangen til beskæftigelse 
og arbejdsmarkedet og i forbindelse med arbejdsvilkår, stadig udsættes for 
forskelsbehandling, og mener derfor, at den fulde gennemførelse af direktiv 2002/73/EF i 
samtlige medlemsstaters nationale lovgivning og dets anvendelse i praksis, for så vidt
angår indirekte forskelsbehandling, også er helt påkrævet; påpeger, at gennemførelsen 
ikke må ledsages af en forringelse af det nuværende beskyttelsesniveau for kvinder;

2. understreger nødvendigheden af at bekæmpe specifikke hindringer for kvinder og piger 
med handicap og forældre til børn med handicap, hvad angår lige adgang til uddannelse 
og arbejdsmarkedet, og nødvendigheden af at tilpasse foranstaltninger til inddragelse af 
kønsaspektet i alle politikker og ligeledes til disse gruppers særlige behov;

3. anser det for foruroligende, at beskæftigelsessituationen for kvinderne fortsat peger i 
retning af større ledighed, mere usikre ansættelsesforhold, lavere lønninger, større risiko 
for fattigdom og arbejdsulykker, større vanskeligheder ved at gøre karriere og lave
pensioner, og at situationen er endnu værre for handicappede kvinder og/eller 
indvandrerkvinder;

4. understreger, at forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesfrekvens, selv om 
den er reduceret en smule, i 2006 stadig var på over 14 %, og at beskæftigelsessituationen 
for kvinder er mere usikker, fordi et stigende antal kvinder arbejder på deltid og på 
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tidsbegrænsede kontrakter;

5. bemærker, at lønforskellene fortsat består, idet kvinders løn i gennemsnit er 15 % lavere 
end mænds, at denne forskel kun blev reduceret med 1 % mellem 2000 og 2006, og at 
antallet af kvinder i ledende stillinger stadig er meget lavere end antallet af mænd;

6. opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres indsats og prioritere kampen mod 
forskelsbehandling mellem mænd og kvinder højest, navnlig hvad angår ligeløn og
integration eller reintegration på arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til at 
genoptage planlægningen af ledsageforanstaltninger med dette for øje og med behørig 
respekt for subsidiaritetsprincippet;

7. understreger, at kvinders økonomiske uafhængighed er afgørende for deres frigørelse, og 
at beskæftigelse ledsaget af rettigheder derfor er en garanti for deres personlige udvikling 
og for social inddragelse;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere de nationale 
ligestillingsorganers aktiviteter og til at foreslå foranstaltninger til styrkelse af deres rolle 
og forbedring af deres effektivitet ved anvendelsen af relevant lovgivning;

9. opfordrer indtrængende de organer til fremme af ligebehandling, der er omhandlet i 
direktiv 2002/73/EF, til at sikre uafhængigheden i bistanden til ofre for 
forskelsbehandling og i deres støtte- og undersøgelsesaktiviteter; opfordrer ligeledes 
medlemsstaterne til at sikre en retfærdig finansiering af organer og deres aktiviteter;

10. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om kvinder har tilstrækkeligt kendskab til 
deres rettigheder i henhold til direktiv 2002/73/EF og har let og uhindret adgang til en 
ombudsmandsinstitution, som støtter dem i at udøve deres rettigheder, og om 
medlemsstaterne, ud over gennemførelsen af lovgivningen, træffer yderligere 
foranstaltninger til at styrke beskyttelsen mod forskelsbehandling af kvinder i 
beskæftigelse og under uddannelse og udbygger denne beskyttelse gennem målrettede 
forebyggende foranstaltninger;

11. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om ombudsmandsinstitutionerne for 
beskyttelse af ofre i medlemsstaterne er tilstrækkeligt finansierede og bemandede til, at 
de fuldt ud kan udføre deres opgaver i henhold til artikel 8a i direktiv 76/207/EØF om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår 
adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår, ændret 
ved direktiv 2002/73/EF;

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om medlemsstaterne sørger for, at ofre og
sammenslutninger og organisationer, der har en legitim interesse i at overholde direktiv
2003/73/EF, ikke som følge af retlige eller andre barrierer, f.eks. alt for korte tidsfrister, 
hindres i at anlægge sager vedrørende overtrædelser af regler om beskyttelse mod 
forskelsbehandling og lige rettigheder eller, for ofrenes vedkommende, i at gøre krav på 
de fulde rettigheder for de berørte i henhold til direktiv 2002/73/EF i andre administrative 
procedurer;

13. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, fagforeningerne, arbejdsgiverne og alle
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statslige og ikkestatslige aktører til at intensivere deres fælles bestræbelser på at øge 
kendskabet til de eksisterende retsgarantier og den korrekte og effektive anvendelse af 
lovgivningen om ligebehandling, og til at forbedre den information, der stilles til 
rådighed om mulighederne for godtgørelse i tilfælde af forskelsbehandling;

14. betoner behovet for omgående at træffe foranstaltninger for at sikre en fuldstændig og 
effektiv gennemførelse af bestemmelserne i direktiv 2002/73/EF om bekæmpelse af 
forskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne til at lægge større vægt på kollektive 
forhandlinger i overensstemmelse med hver enkelt stats traditioner, give arbejdet større 
værdighed, føre bedre kontrol med arbejdsforholdene, sundheden og sikkerheden og 
afskaffe direkte og indirekte forskelsbehandling på lønområdet;

15. understreger vigtigheden af kollektive forhandlinger og aftaler i bekæmpelsen af 
forskelsbehandling af kvinder, navnlig med hensyn til adgangen til beskæftigelse, løn- og 
arbejdsforhold, karriere og erhvervsuddannelse; understreger, at tidsubegrænset 
ansættelse fortsat er normen;

16. betoner behovet for konkrete politikker og mål for gennemførelsen af reel ligestilling 
mellem kvinder og mænd (ligeløn, forældreorlov, beskæftigelse af høj kvalitet ledsaget af 
rettigheder, lige adgang til livslang læring, ligelig deltagelse af kvinder og mænd i 
beslutningsprocessen og udryddelse af kønsbestemt vold på arbejdspladsen) og en 
tilrettelæggelse af arbejdet, som giver kvinder og mænd bedre betingelser for at forene 
arbejdslivet med privat- og familielivet;

17. påpeger behovet for at sikre større fleksibilitet i forbindelse med forældreorlov, navnlig 
for forældre med handicappede børn;

18. fremhæver, at der er behov for nye og bedre infrastrukturer inden for uddannelsesområdet 
og den sociale sektor, både for børn og unge samt ældre, der også skal omfatte flere (og 
bedre) muligheder for læring; opfordrer medlemsstaterne til at bringe 
forskelsbehandlingen af piger og unge kvinder til ophør i overgangen fra skole til 
erhvervsuddannelse og fra erhvervsuddannelse til arbejdsliv gennem målrettede 
foranstaltninger, samt under tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter orlov til pasning af 
børn eller andre familiemedlemmer; påpeger behovet for offentlige 
børnepasningsordninger, sundhedspleje og ældreomsorg; minder medlemsstaterne om de 
tilsagn, som de afgav vedrørende disse emner på Det Europæiske Råd i Barcelona i 2002;

19. understreger nødvendigheden af at garantere fulde rettigheder, herunder til barselsorlov 
og social sikring, for alle erhvervsaktive kvinder, herunder kvinder, der er selvstændige 
erhvervsdrivende eller arbejder på familiebrug;

20. opfordrer Kommissionen til at undersøge, i hvilket omfang medlemsstaterne har benyttet 
sig af mulighederne for at træffe specifikke positive foranstaltninger, når de ulemper, som 
kvinder står over for i deres erhvervsmæssige karrierer, er særligt alvorlige og tydelige; 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rapport om dette;

21. mener, at det er vigtigt at undersøge muligheden for at fastlægge en analysemetode til 
nøjagtigt at fastslå, hvad der skal til for at garantere retten til ligeløn for kvinder og mænd 
og fuldt ud værdsætte den enkelte arbejdstager og de enkelte erhverv og samtidig lægge 
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tilstrækkelig vægt på arbejde som en strukturerende faktor med det formål at øge 
virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og kvalitet og forbedre forholdene for 
arbejdstagerne - både mænd og kvinder; mener, at videnskabelige analyser på dette 
område er afgørende for at ændre de nuværende metoder til at måle den sociale værdi af 
arbejde, der er baserede på traditionelle, kønsdiskriminerende forestillinger om 
betydningen af forskellige aktiviteter, hvilket har den konsekvens, at de strukturelle 
lønforskelle mellem sektorerne opretholdes;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte klare, detaljerede og 
målelige indikatorer for ligebehandling og standarder for evaluering af forholdet mellem 
kvinder og mænd og respekten for kvinders rettigheder i virksomheder; mener, at det er 
nødvendigt at fremme positive eksempler, og at et kriterium for ikke at tildele offentlige 
kontrakter til virksomheder kan være overtrædelse af lovgivning om ligebehandling;

23. opfordrer Kommissionen til om nødvendigt at stille sin ekspertise til rådighed for 
medlemsstaterne og til at træffe målrettede foranstaltninger til støtte for udveksling af 
god praksis vedrørende ligebehandling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet;

24. understreger, at det er nødvendigt dels at tilskynde til initiativer, som bidrager til at 
udarbejde og gennemføre en politik i virksomhederne på området for menneskelige 
ressourcer og positive foranstaltninger til fremme af ligestilling, dels at udvikle 
informations- og uddannelsesforanstaltninger, der gør det muligt at fremme, overføre og 
integrere strategier, som er blevet anvendt med succes i organisationer og virksomheder;

25. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af direktiv 2002/73/EF og 
overholdelsen af den lovgivning, som gennemførelsen giver anledning til, og til fortsat at 
lægge pres på medlemsstaterne.
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