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Ændringsforslag 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Led 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 9. marts 
2004 om forening af arbejdsliv og familie-
og privatliv1,

Or. fr

Ændringsforslag 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Led 14 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 19. juni 
2007 om en regelramme for 
foranstaltninger, der giver unge kvinder i 
EU bedre muligheder for at forene 
familieliv og studieperioder2,

Or. fr

Ændringsforslag 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Led 14 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til sin beslutning af 13. 

                                               
1 EFT C 102E af 28.4.2004, s. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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marts 2008 om fængslede kvinders 
særlige situation og følgerne af forældres 
fængsling for det sociale liv og 
familielivet1,

Or. fr

Ændringsforslag 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at ligestilling mellem 
kønnene er en grundlæggende rettighed og 
et grundlæggende princip i EU, der er 
anerkendt i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at der stadig er mange uligheder 
mellem kvinder og mænd trods betydelige 
fremskridt på området,

der henviser til, at ligestilling mellem 
kønnene er en grundlæggende rettighed og 
et grundlæggende princip i EU, der er 
anerkendt i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab og Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at der stadig er uligheder mellem 
kvinder og mænd trods betydelige 
fremskridt på området,

Or. fr

Ændringsforslag 5
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at vold mod kvinder er 
en betydelig hindring i forbindelse med 
ligestilling mellem kønnene og er den
hyppigst forekommende krænkelse af 
menneskerettighederne, idet den ikke har 

B. der henviser til, at vold mod kvinder er 
en betydelig hindring i forbindelse med 
ligestilling mellem kønnene og er en af de
hyppigst forekommende krænkelser af 
menneskerettighederne, idet den ikke har 

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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geografiske, økonomiske og sociale 
grænser, og at antallet af kvinder, der 
udsættes for vold, er alarmerende,

geografiske, økonomiske og sociale 
grænser, og at antallet af kvinder, der 
udsættes for vold, er alarmerende,

Or. en

Ændringsforslag 6
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at vold mod kvinder er 
en betydelig hindring i forbindelse med 
ligestilling mellem kønnene og er den 
hyppigst forekommende krænkelse af 
menneskerettighederne, idet den ikke har 
geografiske, økonomiske og sociale 
grænser, og at antallet af kvinder, der 
udsættes for vold, er alarmerende,

B. der henviser til, at vold mod kvinder er 
en af de største hindringer i forbindelse 
med ligestilling mellem kønnene og er den 
hyppigst forekommende krænkelse af 
menneskerettighederne, idet den ikke har 
geografiske, økonomiske og sociale 
grænser, og at antallet af kvinder, der 
udsættes for vold, er alarmerende,

Or. pl

Ændringsforslag 7
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at begrebet "vold mod 
kvinder" omfatter enhver kønsbestemt 
voldshandling mod kvinder, der resulterer 
i eller kan resultere i fysisk, seksuel eller 
psykologisk skade eller lidelse, herunder 
trusler om sådanne handlinger, tvang 
eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad 
enten disse forekommer i det offentlige liv 
eller privatlivet, 

Or. en
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Ændringsforslag 8
Gabriela Creţu

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at handel med 
kvinder til prostitution er en uacceptabel 
krænkelse af kvinders rettigheder og 
lovgivningen, idet det er en slags moderne 
slaveri, der er nært forbundet med andre 
former for kriminalitet, som har en 
negativ indvirkning på alle bestræbelser 
på at sikre ligestilling mellem kvinder og 
mænd,

Or. en

Ændringsforslag 9
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at mænd og kvinder 
ikke kan ses som bare værende et 
arbejdsredskab, der skal øge 
virksomhedernes indtjening eller 
forvaltningens effektivitet; mener således, 
at de mange politikker til fremme for en 
reel ligestilling mellem kvinder og mænd 
skal tage forskellige tilgange under 
overvejelse i forbindelse med mænd og 
kvinder, der befinder sig på forskellige 
stadier af deres liv, for at skabe balance 
mellem kønnene, så de kvinder og mænd, 
der vælger at få børn og seriøst påtager 
sig forældreansvaret, ikke straffes,

Or. fr



AM\726737DA.doc 7/37 PE407.723v01-00

DA

Ændringsforslag 10
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt B b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bb. der henviser til, at der ikke er tvivl 
om, at ligestilling mellem mand og kvinde 
med hensyn til værdighed og ansvar fuldt 
ud berettiger kvinden til at overtage 
vigtige funktioner inden for den offentlige 
og private sektor; påpeger, at det for reelt 
at fremme kvindens rolle er nødvendigt, at 
betydningen af hendes funktion som 
moder og i familien anerkendes i forhold 
til alle de andre funktioner i den 
offentlige og private sektor samt alle de 
andre erhverv; konstaterer, at det i øvrigt 
er nødvendigt, at disse funktioner og 
erhverv bliver tæt forbundet med 
hinanden, hvis man vil opnå en social og 
kulturel udvikling i Europa, der reelt og 
fuldstændigt er menneskelig,

Or. fr

Ændringsforslag 11
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Betragtning B c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bc. der henviser til, at fremme af en 
fleksibel erhvervspolitik på 
arbejdsmarkedet ikke hovedsageligt skal 
tilpasses virksomhedernes eller de 
offentlige myndigheders behov, men at en 
fleksibel politik først og fremmest skal 
tage hensyn til den tid, kvinden og 
manden har brug for for at påtage sig 
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deres respektive ansvar i familien på 
seriøs vis,

Or. fr

Ændringsforslag 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Heide Rühle

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at kvindernes 
deltagelse på arbejdsmarkedet stadig i høj 
grad kendetegnes ved en høj og voksende 
andel af arbejde på deltid, som i 2007 var 
på 74,9 % i Nederlandene og 31,4 % i de 
27 EU-medlemsstater mod kun 7,8 % hos 
mændene,

Or. en

Ændringsforslag 13
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at den kønsmæssige 
opdeling i sektorer og erhverv ikke er 
nedadgående og endda er voksende i 
nogle lande,

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 14
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at den kønsmæssige
opdeling i sektorer og erhverv ikke er 
nedadgående og endda er voksende i nogle 
lande,

E. der henviser til, at opdelingen i sektorer 
og erhverv mellem kvinder og mænd ikke 
er nedadgående og endda er voksende i 
nogle lande,

Or. en

Ændringsforslag 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at kvinders deltagelse i 
beslutningsprocesser er en afgørende 
indikator for ligestilling mellem kønnene; 
der henviser til, at antallet af kvindelige 
erhvervsledere er uforandret, og at antallet 
af kvindelige politikere kun stiger meget 
langsomt,

F. der henviser til, at kvinders deltagelse i 
beslutningsprocesser er en afgørende 
indikator for ligestilling mellem kønnene; 
der henviser til, at antallet af kvindelige 
erhvervs- og universitetsledere fortsat er
lavt, og at antallet af kvindelige politikere 
eller forskere kun stiger meget langsomt,

Or. fr

Ændringsforslag 16
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at Lissabonmålene om 
skabelse af vækst og fremme af social 
markedsøkonomi kun kan nås ved at 
udnytte kvindernes potentiale på 

H. der henviser til, at Lissabonmålene om 
skabelse af vækst og fremme af social 
markedsøkonomi kun kan nås ved at 
udnytte kvindernes potentiale på 
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arbejdsmarkedet fuldt ud, arbejdsmarkedet fuldt ud og formelt 
anerkende deres særlige evner i 
forbindelse med udvikling af 
solidaritetsnetværk generationerne 
imellem og uddannelse af de fremtidige 
generationer til aktivt borgerskab og 
menneskelig formåen,

Or. fr

Ændringsforslag 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Heide Rühle

Forslag til beslutning
Punkt H a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ha. der henviser til, at der er en risiko for 
"tvunget" deltidsarbejde, navnlig for 
kvinder, idet det tit er et valg, som 
påtvinges dem på grund af manglende 
pasningsmuligheder,

Or. en

Ændringsforslag 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at en række udfordringer 
og vanskeligheder i større omfang rammer 
kvinder, navnlig i forbindelse med 
beskæftigelseskvaliteten, deltids- og 
midlertidig ansættelse, situationen for 
medhjælpende ægtefæller i landbruget og 
en øget risiko for at blive ramt af 
fattigdom,

I. der henviser til, at en række udfordringer 
og vanskeligheder i større omfang rammer 
kvinder, navnlig i forbindelse med 
beskæftigelseskvaliteten, deltids- og 
midlertidig ansættelse, situationen for 
medhjælpende ægtefæller inden for 
bestemte områder som f.eks. landbrug 
eller fiskeri og små familievirksomheder, 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
moderskabsbeskyttelse og en øget risiko 
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for at blive ramt af fattigdom,

Or. fr

Ændringsforslag 19
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ia. der henviser til, at 
beskæftigelsesgraden for både mænd og 
kvinder er lavere i landdistrikterne; der 
henviser til, at en række kvinder 
derudover aldrig er aktive på det officielle 
arbejdsmarked, og at de derfor ikke er 
registreret som arbejdssøgende eller 
medtaget i arbejdsløshedsstatistikkerne, 
hvilket medfører særlige problemer af 
økonomisk og juridisk art med hensyn til 
adgang til barselsorlov, sygeorlov, 
opsparing af pensionsrettigheder og 
adgang til social sikring samt i tilfælde af 
skilsmisse; der henviser til, at 
landdistrikterne er hårdt ramt af mangel 
på beskæftigelse af høj kvalitet,

Or. en

Ændringsforslag 20
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt J a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ja. der henviser til, at der stadig er  store 
forskelle mellem kvinder og mænd inden 
for alle andre aspekter, der har med 
arbejdsmiljøets kvalitet at gøre, f.eks. 
foreningen af arbejds- og privatliv, 
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tilrettelæggelse af arbejdet, der ikke 
drager fuldstændig nytte af personernes 
evner, og inden for området for sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen; der 
henviser til, at beskæftigelsesgraden for 
kvinder, der har børn, som skal forsørges, 
kun er 62,4 %, hvorimod den er 91,4 % 
hos mændene; der henviser til, at 76,5 % 
af arbejdstagerne på deltid er kvinder; at 
de tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 
ligeledes er mere almindelige hos kvinder 
(15,1 %, hvilket er et procentpoint mere 
end hos mændene); at 
langtidsarbejdsløshed fortsat forekommer 
oftere hos kvinder (4,5 %) end hos mænd 
(3,5 %),

Or. en

Ændringsforslag 21
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt J a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ja. der henviser til, at risikoen for at 
komme til at leve i fattigdom er større for 
kvinder end for mænd, navnlig for 
kvinder over 65 (21 %, hvilket er 5 
procentpoint mere end hos mændene),

Or. en

Ændringsforslag 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. der henviser til, at foreningen af K. der henviser til, at foreningen af 
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arbejds-, familie- og privatliv stadig er et 
uløst problem for både kvinder og mænd,

arbejdsliv, lærlinge- eller studieforløb og
familie- og privatliv stadig er et uløst 
problem for både kvinder og mænd,

Or. fr

Ændringsforslag 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at 
arbejdsmarkedsparterne spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med at definere 
foranstaltninger for ligestilling mellem 
kønnene på europæisk, nationalt, regionalt, 
sektorspecifikt og organisationsplan,

L. der henviser til, at 
arbejdsmarkedsparterne spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med at definere og 
effektivt at iværksætte foranstaltninger for 
ligestilling mellem mænd og kvinder på 
europæisk, nationalt, regionalt, 
sektorspecifikt og organisationsplan,

Or. fr

Ændringsforslag 24
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at 
arbejdsmarkedsparterne spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med at definere 
foranstaltninger for ligestilling mellem 
kønnene på europæisk, nationalt, regionalt, 
sektorspecifikt og organisationsplan,

L. der henviser til, at 
arbejdsmarkedsparterne spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med at definere 
foranstaltninger for ligestilling mellem 
mænd og kvinder på europæisk, nationalt, 
regionalt, sektorspecifikt og 
organisationsplan,

Or. en
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Ændringsforslag 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til, at fædres ret til at tage 
barselsorlov giver dem mulighed for at 
dele ansvarsopgaverne og derved fremme 
ligheden mellem kønnene,

M. der henviser til, at den lige deltagelse i 
familiære og huslige pligter mellem mænd 
og kvinder, navnlig udnyttelse af 
muligheden for at gå på barsels- og 
forældreorlov, er en forudsætning for at 
kunne fremme og gennemføre ligestilling 
mellem kvinder og mænd,

Or. fr

Ændringsforslag 26
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at fædres ret til at tage 
barselsorlov giver dem mulighed for at 
dele ansvarsopgaverne og derved fremme 
ligheden mellem kønnene,

M. der henviser til, at fædres ret til at tage 
barselsorlov giver dem mulighed for at 
dele ansvarsopgaverne og derved fremme 
ligheden mellem kønnene, og at det er 
diskriminerende over for og forfordeler 
kvinderne på arbejdsmarkedet, at barsels-
og uddannelsesorloven ikke medregnes i 
beregningen af kvindernes samlede 
arbejdstid,

Or. pl

Ændringsforslag 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt N
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. der henviser til, at det er vigtigt med 
adgang til pasningsordninger for børn, 
ældre og andre plejekrævende personer for 
at give mænd og kvinder mulighed for at 
deltage på lige fod på arbejdsmarkedet,

N. der henviser til, at det er vigtigt med 
adgang til pasningsordninger for børn, 
ældre og andre plejekrævende personer for 
at give mænd og kvinder mulighed for at 
deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsesforløb,

Or. fr

Ændringsforslag 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Kommissionen 
beskriver og gentager, at ligestillingen 
mellem kønnene har en tvedelt karakter på 
EU-plan, idet der på den ene side sikres
ligestilling mellem kønnene på alle 
områder, mens der på den anden side 
gennemføres målrettede foranstaltninger 
for at reducere forskelsbehandlingen af 
kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af 
bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

1. bemærker, at den kvantitative 
forbedring af kvindernes beskæftigelse 
ikke har medført den kvalitative 
forbedring, man havde håbet på, og at 
Kommissionen i sin beretning nøjedes 
med at gentage, at ligestillingen mellem 
kønnene har en tvedelt karakter på EU-
plan, idet der på den ene side sigtes mod at 
sikre ligestilling mellem kønnene på alle 
områder, mens der på den anden side sigtes 
mod at gennemføre målrettede 
foranstaltninger for at reducere 
forskelsbehandlingen af kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af 
bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Anne Van Lancker

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Kommissionen 
beskriver og gentager, at ligestillingen 
mellem kønnene har en tvedelt karakter på 
EU-plan, idet der på den ene side sikres 
ligestilling mellem kønnene på alle 
områder, mens der på den anden side 
gennemføres målrettede foranstaltninger 
for at reducere forskelsbehandlingen af 
kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af 
bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

1. glæder sig over Kommissionens 
beretning og gentager, at 
ligestillingspolitikken har en tvedelt 
karakter på EU-plan, idet der på den ene 
side sikres ligestilling mellem kønnene på 
alle områder (integrering af 
ligestillingsaspektet), mens der på den 
anden side gennemføres målrettede 
foranstaltninger for at reducere 
forskelsbehandlingen af kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af 
bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

Or. nl

Ændringsforslag 30
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Kommissionen 
beskriver og gentager, at ligestillingen 
mellem kønnene har en tvedelt karakter på 
EU-plan, idet der på den ene side sikres 
ligestilling mellem kønnene på alle 
områder, mens der på den anden side 
gennemføres målrettede foranstaltninger 
for at reducere forskelsbehandlingen af 
kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af 
bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

1. glæder sig over Kommissionens 
beretning og gentager, at ligestillingen 
mellem kønnene har en tvedelt karakter på 
EU-plan, idet der på den ene side sikres 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
alle områder, mens der på den anden side 
gennemføres målrettede foranstaltninger 
for at reducere forskelsbehandlingen af 
kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af 
bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

Or. en
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Ændringsforslag 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger, at det er vigtigt at 
bekæmpe volden mod kvinder for at opnå 
ligestilling mellem kønnene, og opfordrer 
derfor medlemsstaterne og Kommissionen 
til i fællesskab at træffe foranstaltninger på 
dette område; opfordrer Kommissionen til 
at tage mulige nye foranstaltninger til 
bekæmpelse af vold mod kvinder under 
overvejelse;

2. understreger, at det er vigtigt at 
bekæmpe volden mod kvinder for at opnå 
ligestilling mellem kønnene, og opfordrer 
derfor medlemsstaterne og Kommissionen 
til i fællesskab at træffe foranstaltninger på 
dette område for at vurdere effektiviteten 
af de foranstaltninger, der er vedtaget for 
at bekæmpe volden mod kvinder, og om 
nødvendigt at overveje vedtagelsen af nye 
foranstaltninger;

Or. fr

Ændringsforslag 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Heide Rühle

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen og Rådet til 
at etablere et klart retsgrundlag til 
bekæmpelse af enhver form for vold mod 
kvinder, herunder handel med kvinder, og 
træffe en afgørelse om fuldstændig 
henlæggelse under Fællesskabets 
kompetence af en EU-politik for 
bekæmpelse af menneskehandel og for de 
relaterede emner vedrørende indvandring 
og asyl og især retten til asyl på grund af 
kønsbaseret undertrykkelse og forfølgelse; 

Or. en
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Ændringsforslag 33
Gabriela Creţu

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at forene deres 
kræfter i bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og netværk for 
menneskehandel og til at træffe 
lovgivningsmæssige, administrative, 
uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle 
foranstaltninger for at begrænse 
efterspørgslen efter prostitution;

Or. en

Ændringsforslag 34
Gabriela Creţu

Forslag til beslutning
Punkt 2 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2 b. opfordrer medlemsstaterne til snarest 
muligt at ratificere Europarådets 
konvention om bekæmpelse af 
menneskehandel;

Or. en

Ændringsforslag 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. mener, at kvindernes deltagelse i 
beslutningstagningen på lokalt, nationalt og 

3. mener, at kvindernes deltagelse i 
beslutningstagningen på lokalt, nationalt og 
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EU-plan ikke er tilstrækkelig, og opfordrer 
derfor Kommissionen, medlemsstaterne og 
de politiske partier til at gennemføre 
positive tiltag til forbedring af situationen;

EU-plan ikke er repræsentativ, og 
opfordrer derfor Kommissionen, 
medlemsstaterne og de politiske partier til 
at gennemføre positive tiltag til forbedring 
af situationen, navnlig ved at tilrettelægge 
kampagner om aktivt borgerskab og 
introduktionsprogrammer vedrørende 
politiske aktiviteter;

Or. fr

Ændringsforslag 36
Anne Van Lancker

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. mener, at kvindernes deltagelse i 
beslutningstagningen på lokalt, nationalt og 
EU-plan ikke er tilstrækkelig, og opfordrer 
derfor Kommissionen, medlemsstaterne og 
de politiske partier til at gennemføre 
positive tiltag til forbedring af situationen 
under overvejelse;

3. mener, at kvindernes deltagelse i 
beslutningstagningen på lokalt, nationalt og 
EU-plan ikke er tilstrækkelig, og opfordrer 
derfor Kommissionen, medlemsstaterne og 
de politiske partier til at gennemføre 
positive tiltag til forbedring af situationen 
under overvejelse; henviser i denne 
sammenhæng til, at brugen af valgkvoter 
har en positiv indvirkning på kvindernes 
repræsentation; 

Or. nl

Ændringsforslag 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er bekymret over, at der i de seneste fem 
år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem 
kønnene; opfordrer derfor Kommissionen 

5. er bekymret over, at der i de seneste fem 
år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem 
kønnene; opfordrer derfor Kommissionen 
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og medlemsstaterne til at vurdere 
strategierne og foranstaltningerne på 
området og undersøge, om nye 
foranstaltninger eller tilgange til 
gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger kan forbedre denne 
situation; understreger, at der er behov for 
fælles foranstaltninger, specielt med 
hensyn til den nye etape af den europæiske 
strategi for vækst og beskæftigelse og de 
fælles principper for flexicurity;

og medlemsstaterne til at vurdere 
strategierne og foranstaltningerne på 
området og, om nødvendigt, i samarbejde 
med arbejdsmarkedsparterne at undersøge 
nye foranstaltninger eller tilgange til 
gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger for at forbedre denne 
situation; understreger, at der er behov for 
fælles foranstaltninger, specielt med 
hensyn til den nye etape af den europæiske 
strategi for vækst og beskæftigelse og de 
fælles principper for flexicurity;

Or. fr

Ændringsforslag 38
Anne Van Lancker

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er bekymret over, at der i de seneste fem 
år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem 
kønnene; opfordrer derfor Kommissionen 
og medlemsstaterne til at vurdere 
strategierne og foranstaltningerne på 
området og undersøge, om nye 
foranstaltninger eller tilgange til 
gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger kan forbedre denne 
situation; understreger, at der er behov for 
fælles foranstaltninger, specielt med 
hensyn til den nye etape af den europæiske 
strategi for vækst og beskæftigelse og de 
fælles principper for flexicurity;

5. er bekymret over, at der i de seneste fem 
år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem 
kønnene; opfordrer derfor Kommissionen 
og medlemsstaterne til at vurdere 
strategierne og foranstaltningerne på 
området og undersøge, om nye 
foranstaltninger eller tilgange til 
gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger kan forbedre denne 
situation; støtter i denne sammenhæng 
forslaget fra det rådgivende udvalg for 
ligestilling, der har som formål at styrke 
den europæiske lovgivning, der er 
gældende på området, ved at pålægge 
arbejdsgiverne at foretage revision af
lønningerne og udarbejde 
handlingsplaner for formindskelse af 
lønforskellen; understreger, at der er 
behov for fælles foranstaltninger, specielt 
med hensyn til den nye etape af den 
europæiske strategi for vækst og 
beskæftigelse og de fælles principper for
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flexicurity;

Or. nl

Ændringsforslag 39
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. er bekymret over, at der i de seneste fem 
år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem 
kønnene; opfordrer derfor Kommissionen 
og medlemsstaterne til at vurdere 
strategierne og foranstaltningerne på 
området og undersøge, om nye 
foranstaltninger eller tilgange til 
gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger kan forbedre denne 
situation; understreger, at der er behov for 
fælles foranstaltninger, specielt med 
hensyn til den nye etape af den europæiske 
strategi for vækst og beskæftigelse og de 
fælles principper for flexicurity;

5. er bekymret over, at der i de seneste fem 
år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem
kvinder og mænd; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
vurdere strategierne og foranstaltningerne 
på området og undersøge, om nye 
foranstaltninger eller tilgange til 
gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger kan forbedre denne 
situation; understreger, at der er behov for 
fælles foranstaltninger, specielt med 
hensyn til den nye etape af den europæiske 
strategi for vækst og beskæftigelse og de 
fælles principper for flexicurity; 

.

Or. en

Ændringsforslag 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda og Heide Rühle

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. er bekymret over kvindernes ugunstige 
situation på arbejdsmarkedet, herunder at 
de i mindre omfang gør brug af de 
individuelle rettigheder vedrørende 
pensionsordninger og andre sociale 
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ydelser, navnlig i de systemer, hvor disse 
rettigheder er forbundet med den enkeltes 
arbejdsmarkedsbidrag eller indtægter;

Or. en

Ændringsforslag 41
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. opfordrer EU-institutionerne og 
medlemsstaterne til at erklære den 22. 
februar for International Dag for Ligeløn;

Or. es

Ændringsforslag 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er bekymret over, at der stadig ikke er 
overensstemmelse mellem kvinders og 
mænds uddannelsesniveau på den ene side 
og deres arbejdsmarkedssituation på den 
anden side, idet kvinder tjener mindre og 
gør langsommere fremskridt i forbindelse 
med deres karriere end mænd, selvom 
kvindernes uddannelsesmæssige resultater 
er bedre end mændenes; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
analysere årsagerne til denne situation og 
foreslå løsninger;

6. er bekymret over, at der stadig ikke er 
overensstemmelse mellem kvinders og 
mænds uddannelsesniveau på den ene side 
og deres arbejdsmarkedssituation på den 
anden side, idet kvinder tjener mindre, har 
mere usikre job og gør langsommere 
fremskridt i forbindelse med deres karriere 
end mænd, selvom kvindernes 
uddannelsesmæssige resultater er bedre 
end mændenes; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at analysere 
årsagerne til denne situation og foreslå 
løsninger;

Or. fr
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Ændringsforslag 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe passende 
foranstaltninger for at bekæmpe 
stereotyper i uddannelses-, beskæftigelses-
og mediesammenhænge samt fremhæve 
mændenes rolle i forbindelse med at 
fremme ligestillingen;

7. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe passende 
foranstaltninger for at bekæmpe 
stereotyper i uddannelses- og 
beskæftigelsessammenhænge på alle 
niveauer og alle områder, og derfor 
bevidstgøre og inddrage medierne, 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
parter samt fremhæve mændenes rolle i 
forbindelse med at fremme ligestillingen;

Or. fr

Ændringsforslag 44
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til at træffe passende 
foranstaltninger for at bekæmpe
stereotyper i uddannelses-, beskæftigelses-
og mediesammenhænge samt fremhæve 
mændenes rolle i forbindelse med at 
fremme ligestillingen;

7. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe passende 
foranstaltninger for at bekæmpe dårlig 
praksis i uddannelses-, beskæftigelses- og 
mediesammenhænge samt fremhæve 
mændenes rolle i forbindelse med at 
fremme ligestillingen;

Or. pl
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Ændringsforslag 45
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. bemærker, at det er vigtigt, at kvinder 
selv har kontrol over deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder for at sikre deres 
selvstændighed; støtter derfor de 
foranstaltninger og aktiviteter, der 
forbedrer kvindernes adgang til seksuel 
og reproduktiv sundhedspleje og gør dem 
mere bevidste om deres rettigheder og 
disponible ydelser;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. bemærker, at det er vigtigt, at kvinder 
selv har kontrol over deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder for at sikre deres 
selvstændighed; støtter derfor de 
foranstaltninger og aktiviteter, der 
forbedrer kvindernes adgang til seksuel 
og reproduktiv sundhedspleje og gør dem 
mere bevidste om deres rettigheder og 
disponible ydelser;

8. bemærker, at det er vigtigt, at kvinder 
råder over lige adgang til 
sundhedsydelser, en høj 
moderskabsbeskyttelse på arbejdet og 
oplysninger om deres rettigheder, de 
disponible ydelser og den måde, hvorpå de 
kan gøre brug heraf;

Or. fr
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Ændringsforslag 47
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. bemærker, at det er vigtigt, at kvinder 
selv har kontrol over deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder for at sikre deres 
selvstændighed; støtter derfor de 
foranstaltninger og aktiviteter, der 
forbedrer kvindernes adgang til seksuel og 
reproduktiv sundhedspleje og gør dem 
mere bevidste om deres rettigheder og 
disponible ydelser;

8. bemærker, at det er vigtigt, at kvinder 
selv har kontrol over deres 
sundhedsmæssige rettigheder; støtter 
derfor de foranstaltninger og aktiviteter, 
der forbedrer kvindernes adgang til 
sundhedspleje;

Or. pl

Ændringsforslag 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
Kommissionen i sin kontrol af 
gennemførelsen af nationale 
foranstaltninger for at vurdere, om 
ligestillingsprincippet bliver overholdt i 
forbindelse med navnlig de retlige 
rettigheder og pensions- og 
socialsikringsordningerne;

Or. fr

Ændringsforslag 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 9
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe yderligere 
foranstaltninger for at forbedre kvinders 
adgang til og deltagelse i arbejdsmarkedet 
og kvaliteten af kvinders beskæftigelse, 
navnlig gennem programmer for livslang 
læring, der er udarbejdet specielt til dette 
formål; opfordrer Kommissionen til at gøre 
brug af EU's strukturfonde for at opnå 
dette;

9. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe yderligere 
foranstaltninger for at forbedre kvinders 
adgang til og deltagelse på 
arbejdsmarkedet, navnlig i de sektorer, 
hvor kvinder er underrepræsenterede som 
f.eks. højteknologi, forskning, videnskab 
og ingeniørvæsen, og kvaliteten af 
kvinders beskæftigelse, navnlig gennem 
programmer for livslang læring og 
uddannelse på alle niveauer; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
gøre brug af EU's strukturfonde for at opnå 
dette;

Or. fr

Ændringsforslag 50
Esther De Lange

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være opmærksomme 
på situationen for medhjælpende 
ægtefæller i landbruget, både med hensyn 
til ligestillingsaspektet og under 
hensyntagen til det faktum, at kvinder 
befinder sig i en mere sårbar situation end 
mænd;

10. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være opmærksomme 
på situationen for medhjælpende 
ægtefæller i landbruget og i små og 
mellemstore virksomheder i 
landdistrikterne;

Or. en

Ændringsforslag 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være opmærksomme 
på situationen for medhjælpende 
ægtefæller i landbruget, både med hensyn 
til ligestillingsaspektet og under 
hensyntagen til det faktum, at kvinder 
befinder sig i en mere sårbar situation end 
mænd; 

10. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være opmærksomme 
på situationen for medhjælpende 
ægtefæller inden for bestemte områder 
som f.eks. landbrug, fiskeri og små 
familievirksomheder, både med hensyn til 
ligestillingsaspektet og under hensyntagen 
til det faktum, at kvinder befinder sig i en 
mere sårbar situation end mænd;

Or. fr

Ændringsforslag 52
Anne Van Lancker

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være opmærksomme 
på situationen for medhjælpende 
ægtefæller i landbruget, både med hensyn 
til ligestillingsaspektet og under 
hensyntagen til det faktum, at kvinder 
befinder sig i en mere sårbar situation end 
mænd;

10. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være opmærksomme 
på situationen for medhjælpende 
ægtefæller i landbruget, både med hensyn 
til ligestillingsaspektet og under 
hensyntagen til det faktum, at kvinder 
befinder sig i en mere sårbar situation end 
mænd; opfordrer Kommissionen til 
snarest muligt at ændre direktiv 
86/613/EØF1 om anvendelse af princippet 
om ligebehandling af mænd og kvinder i 
selvstændige erhverv, herunder i 
landbrugserhverv, samt om beskyttelse af 
kvinder i selvstændige erhverv i 
forbindelse med graviditet og barsel for at 
bekæmpe indirekte forskelsbehandling, 
udvikle en positiv forpligtelse til 
ligebehandling og forbedre den retlige 
situation for medhjælpende ægtefæller;

                                               
1 EFT L 359 af 19.12.1986, s. 56.
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Or. nl

Ændringsforslag 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer medlemsstaterne til at 
udvikle retten til medejerskab som juridisk 
begreb for dermed fuldt ud at anerkende 
kvinders rettigheder i landbrugssektoren, 
den dertil knyttede beskyttelse i form af 
social sikring samt deres arbejdsindsats;

11. opfordrer medlemsstaterne til at 
anerkende medhjælpende ægtefællers
rettigheder, den dertil knyttede beskyttelse 
i form af social sikring, pensionsordninger
samt deres arbejdsindsats;

Or. fr

Ændringsforslag 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme iværksætterprogrammer for 
kvinder i industrisektoren og støtte 
kvinders etablering af virksomheder 
økonomisk;

12. opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme iværksætterprogrammer for 
kvinder i industrisektoren og støtte 
kvinders etablering af virksomheder 
økonomisk og med strukturer for 
erhvervsrådgivning samt passende 
uddannelse;

Or. fr

Ændringsforslag 55
Esther De Lange

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer medlemsstaterne til at være 
specielt opmærksomme på 
tilstedeværelsen af moderskabsfaciliteter 
for kvinder i selvstændige erhverv; 

Or. en

Ændringsforslag 56
Esther De Lange

Forslag til beslutning
Punkt 12 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at være 
opmærksomme på det faktum, at der er et 
voksende antal arbejdstagere, der formelt 
er selvstændige, men konkret kan placeres 
i kategorien "økonomisk afhængige 
arbejdstagere";

Or. en

Ændringsforslag 57
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer medlemsstaterne til at 
anerkende de virksomheder, der træffer 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kvinder og mænd, 
balancen mellem arbejds- og privatlivet 
med henblik på at fremme god praksis på 
området;
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Or. en

Ændringsforslag 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at prioritere og tage 
særligt hensyn til sårbare kvindegrupper, 
navnlig handicappede kvinder, 
plejekrævende kvinder, ældre kvinder, 
kvinder fra minoriteter og 
indvandrerkvinder, og udarbejde
foranstaltninger, der er tilpasset deres 
behov;

13. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at prioritere og tage 
særligt hensyn til sårbare kvindegrupper, 
navnlig handicappede kvinder, 
plejekrævende kvinder, ældre kvinder, 
kvinder fra minoriteter og 
indvandrerkvinder, indsatte kvinder, og 
gennemføre foranstaltninger, der er 
tilpasset deres behov;

Or. fr

Ændringsforslag 59
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at vedtage og 
gennemføre nødvendige foranstaltninger 
for at hjælpe handicappede kvinder med 
at gøre fremskridt på de områder i det 
sociale, arbejdsmæssige, kulturelle og 
politiske liv, hvor de endnu er 
underrepræsenterede;

Or. en



AM\726737DA.doc 31/37 PE407.723v01-00

DA

Ændringsforslag 60
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme 
indvandrerkvinders adgang til uddannelse 
og arbejdslivet og sikre dem passende 
erhvervsuddannelse ved at træffe positive 
foranstaltninger til bekæmpelse af den 
dobbelte forskelsbehandling, som 
indvandrerkvinder udsættes for på 
arbejdsmarkedet, og ved skabe de 
nødvendige gunstige betingelser for disse 
kvinder, så de kan få adgang til 
arbejdsmarkedet og finde en balance 
mellem arbejds- og privatliv;

Or. en

Ændringsforslag 61
Anne Van Lancker

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over de høringer med 
arbejdsmarkedets parter, som 
Kommissionen har iværksat for både at 
forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige rammer for forening 
af arbejds-, familie- og privatlivet; ser 
ligeledes frem til udarbejdelsen af en 
analyse af disse høringer og fremlæggelsen 
af forslag på grundlag af denne analyse, 
navnlig forslag om barselsorlov, 
forældreorlov, forældreorlov for fædre, 
adoptionsorlov og pasningsorlov;

14. glæder sig over de høringer med 
arbejdsmarkedets parter, som 
Kommissionen har iværksat for både at 
forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige rammer for forening 
af arbejds-, familie- og privatlivet; ser 
ligeledes frem til udarbejdelsen af en 
analyse af disse høringer og fremlæggelsen 
af forslag på grundlag af denne analyse, 
navnlig forslag om barselsorlov, 
forældreorlov, forældreorlov for fædre, 
adoptionsorlov og pasningsorlov; vurderer 
på den anden side, at rammeaftalen 
vedrørende forældreorlov kan forbedres 
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på følgende punkter: iværksættelse af 
foranstaltninger, der tilskynder fædre til 
at tage forældreorlov, styrkelse af 
arbejdstagernes rettigheder, når de tager 
forældreorlov, og fleksibilisering af 
orlovsordningerne, forældreorlovens 
længde og ydelser;

Or. nl

Ændringsforslag 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over de høringer med 
arbejdsmarkedets parter, som 
Kommissionen har iværksat for både at 
forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige rammer for forening 
af arbejds-, familie- og privatlivet; ser 
ligeledes frem til udarbejdelsen af en 
analyse af disse høringer og fremlæggelsen 
af forslag på grundlag af denne analyse, 
navnlig forslag om barselsorlov, 
forældreorlov, forældreorlov for fædre, 
adoptionsorlov og pasningsorlov;

14. glæder sig over de høringer med 
arbejdsmarkedets parter, som 
Kommissionen har iværksat for både at 
forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige rammer for forening 
af arbejds-, familie- og privatlivet; ser 
ligeledes frem til udarbejdelsen af en 
analyse af disse høringer og fremlæggelsen 
af forslag på grundlag af denne analyse, 
navnlig forslag om barselsorlov, 
forældreorlov, forældreorlov for fædre, 
adoptionsorlov og pasningsorlov samt 
orlov til nære familiemedlemmer som 
f.eks. bedsteforældre;

Or. fr

Ændringsforslag 63
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over de høringer med 14. glæder sig over de høringer med 
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arbejdsmarkedets parter, som 
Kommissionen har iværksat for både at 
forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige rammer for forening 
af arbejds-, familie- og privatlivet; ser 
ligeledes frem til udarbejdelsen af en 
analyse af disse høringer og fremlæggelsen 
af forslag på grundlag af denne analyse, 
navnlig forslag om barselsorlov, 
forældreorlov, forældreorlov for fædre, 
adoptionsorlov og pasningsorlov;

arbejdsmarkedets parter, som 
Kommissionen har iværksat for både at 
forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige rammer for forening 
af arbejds-, familie- og privatlivet; ser 
ligeledes frem til udarbejdelsen af en 
analyse af disse høringer og fremlæggelsen 
af forslag på grundlag af denne analyse, 
navnlig forslag om barselsorlov og 
medregning af denne i beregningen af 
den samlede arbejdstid, forældreorlov, 
forældreorlov for fædre, adoptionsorlov og 
pasningsorlov;

Or. pl

Ændringsforslag 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. påpeger, at enhver politik om 
forening af arbejds- og familielivet skal 
baseres på princippet om det frie 
personlige valg og være afpasset efter de 
forskellige livsfaser;

Or. fr

Ændringsforslag 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. bemærker, at foreningen af arbejds-, 
privat- og familielivet er en grundlæggende 
faktor for at kunne øge beskæftigelsen, og 
opfordrer Kommissionen til at indhente 

16. påpeger, at foreningen af arbejds-, 
privat- og familielivet er en grundlæggende 
faktor for at kunne øge deltagelsen på 
arbejdsmarkedet og kvaliteten af
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oplysninger og informere om bedste 
praksis i forbindelse med at sikre en god 
balance mellem arbejdsliv og privatliv og 
en større deltagelse i familielivet fra 
mændenes side;

beskæftigelsen, og opfordrer 
Kommissionen og Rådet til at indhente 
oplysninger og informere om bedste 
praksis, herunder blandt andet inden for 
rammerne af den europæiske alliance for 
familier, i forbindelse med at sikre en god 
balance mellem uddannelsesforløb på alle 
niveauer, arbejdsliv og privatliv og en 
større deltagelse i familielivet fra 
mændenes side;

Or. fr

Ændringsforslag 66
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. anmoder indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
fremme mændenes deltagelse i 
gennemførelsen af ligestillingspolitikker, 
navnlig med hensyn til at forene arbejds-, 
familie- og privatlivet;

Or. es

Ændringsforslag 67
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at 
forbedre børnepasningsordningerne og 
pasningsordninger for plejekrævende 
personer med hensyn til disponibilitet, 
kvalitet og adgang i henhold til 

17. opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at 
forbedre børnepasningsordningerne og 
pasningsordninger for plejekrævende 
personer med hensyn til disponibilitet, 
kvalitet og adgang og at sikre, at disse 
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Barcelonamålene og at sikre, at disse 
ydelser er forenelige med 
fuldtidsbeskæftigelse for kvinder og mænd, 
der har ansvar for børn og plejekrævende 
personer;

ydelser er forenelige med 
fuldtidsbeskæftigelse for kvinder og mænd, 
der har ansvar for børn og plejekrævende 
personer;

Or. pl

Ændringsforslag 68
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle 
uddannelses- og gennemførelsesværktøjer, 
som gør det muligt for alle de berørte 
parter at integrere kønsaspektet på deres 
respektive kompetenceområder, herunder i 
vurderingen af politikkernes specifikke 
indvirkning på kvinder og mænd;

20. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle 
uddannelses- og gennemførelsesværktøjer, 
som gør det muligt for alle de berørte 
parter at integrere et aspekt baseret på 
ligestilling mellem kvinder og mænd på 
deres respektive kompetenceområder, 
herunder i vurderingen af politikkernes 
specifikke indvirkning på kvinder og 
mænd;

Or. en

Ændringsforslag 69
Anna Záborská

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at sikre 
en effektiv udnyttelse af de eksisterende 
værktøjer som f.eks. manualer til 
integrering af kønsaspektet i 
Kommissionens beskæftigelsespolitikker;

21. opfordrer medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at sikre 
en effektiv udnyttelse af de eksisterende 
værktøjer som f.eks. manualer til 
integrering af ligestilling mellem mænd og 
kvinder i Kommissionens 
beskæftigelsespolitikker;
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...

Or. en

Ændringsforslag 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
en uddannelse, der på passende vis tager 
højde for aspektet for ligestilling mellem 
mænd og kvinder, til fordel for de 
embedsmænd, der er ansvarlige for 
gennemførelsen af 
fællesskabsprogrammer på nationalt, 
regionalt og lokalt plan;

Or. fr

Ændringsforslag 71
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. understreger, at der er behov for 
kvantitative og kvalitative indikatorer og 
kønsbaserede statistikker, der er 
pålidelige, sammenlignelige og om 
nødvendigt tilgængelige for at sikre 
iværksættelse og passende opfølgning af 
politikker; 

Or. en
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Ændringsforslag 72
Urszula Krupa

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. glæder sig over etableringen af Det 
Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder og 
udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmerne, 
der har givet instituttet et 
beslutningstagende organ; er bekymret 
over, at besættelsen af direktørstillingen 
ved instituttet trækker ud, og opfordrer 
Kommissionen til hurtigst muligt at løse 
dette problem;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 73
Iratxe García Pérez

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. opfordrer Kommissionen til i deres 
kommende årsberetninger om ligestilling 
mellem kvinder og mænd i samarbejde 
med Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder at 
integrere fakta og statistikker fra 
tiltrædelseslande og kandidatlande;

Or. en
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