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FORSLAG

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

A. der henviser til, at Lissabon-strategien understreger, at det er nødvendigt at få flere 
kvinder ud på arbejdsmarkedet, hvis målene skal nås,

1. beklager, at der i Kommissionens meddelelse ikke systematisk tages hensyn til 
kønsaspektet i undersøgelserne vedrørende de demografiske ændringer til trods for, at 
dette fænomen er tæt forbundet med kvindernes situation;

2. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe fordomme og stereotyper, der medfører 
strukturelle uligheder mellem kønnene, som forhindrer fuld inddragelse af kvinder 
inden for alle dele af samfundet;

3. understreger, at der på trods af de fremskridt, medlemsstaterne har gjort hen imod en 
højere beskæftigelsesrate for kvinder, stadig findes andre former for forskelsbehandling 
i tilknytning til kvinders erhvervsarbejde, som i nogle tilfælde bliver stadig mere 
udbredte;

4. understreger nødvendigheden af at gøre arbejdstiden mere fleksibel for kvinderne med 
henblik på at muliggøre en forening af familieliv og arbejdsliv, som ikke er en følge af, 
at kvinderne giver afkald på en karriere, men som skal være resultatet af et frit valg og 
ikke af tvingende omstændigheder;

5. understreger, at nødvendigheden af at skabe forudsætningerne for, at kvinder føder
børn, er i hele samfundets og ikke kun i kvindernes interesse i betragtning af den 
faldende fødselsrates konsekvenser;

6. kræver, at mændene i fuld udstrækning inddrages i politikken til fremme af bedre 
muligheder for at forene familieliv og arbejdsliv;

7. opfordrer medlemsstaterne til at fremme en mere fleksibel arbejdspladskultur, som 
forener de behov, den enkelte arbejdende kvinde med familiemæssige forpligtelser har, 
med arbejdsgiverens behov;

8. anmoder medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til etablering af faciliteter til 
pasning af børn og andre personer, over for hvem der består forsørgerpligt, af god 
kvalitet til overkommelige priser;

9. glæder sig over udvekslingen af god praksis ved anvendelse af den åbne 
koordineringsmetode medlemsstaterne imellem og fremhæver den effektive håndtering
af de demografiske ændringer i de skandinaviske lande, hvor man parallelt med 
kvindernes store repræsentation på arbejdsmarkedet har en af de højeste fødselsrater, 
hvilket Kommissionen burde gøre til genstand for en undersøgelse for at vurdere 
sammenhængen mellem de to fænomener under hensyntagen til adgangen til 



PE 364.752v01-00 4/4 PA\584967DA.doc

DA

børnepasningsfaciliteter;

10. opfordrer medlemsstaterne til at gøre lighed mellem kønnene og udligning af 
arbejdstiden til prioriteter for staten, arbejdsgiverne og andre aktører, når de udarbejder 
politikker, der fokuserer på livscyklen;

11. anerkender den vigtige rolle, indvandrerkvinderne spiller, og opfordrer medlemsstaterne 
til i forbindelse med deres integrationspolitik at sikre disse kvinder en rimelig 
kompensation for deres investering i menneskelig kapital;

12. beklager, at grønbogen ikke nævner det stigende antal nye familieformer - især familier 
med enlige forældre, som for 85 procents vedkommende har en kvinde som 
familieoverhoved, og som for de flestes vedkommende har øget risiko for at blive ramt 
af fattigdom;

13. tilskynder medlemsstaterne til at fremme en "garanteret mindsteløn" for at give 
kvinderne mulighed for at leve et værdigt liv og få adgang til faglig uddannelse, under 
hensyntagen til arbejdsmarkedets behov;

14. opfordrer medlemsstaterne til at indføre regler om mindst et års betalt barselsorlov 
ligeligt fordelt mellem moderen og faderen og fremme retten til forældreorlov for både 
kvinden og manden;

15. opfordrer medlemsstaterne til at tilrettelægge sensibiliseringskampagner om de 
demografiske spørgsmål for at bremse fødselsnedgangen blandt EU's borgere.


