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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:

1. understreger, at principperne om ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-
forskelsbehandling på grund af race, køn, alder, seksuel orientering eller handicap 
systematisk skal indarbejdes i alle politikker, og opfordrer til initiativer til behandling af 
disse spørgsmål set ud fra et integreret perspektiv;

2. understreger, at kvinder bør stå i centrum for den fremtidssikrede europæiske sociale 
model og dens elementer; påpeger, at sikring af social beskyttelse, en reform af 
pensionsordninger for at sikre, at de personer, som udfører ubetalt reproduktivt arbejde,
ikke straffes, når de er blevet pensioneret, forbedring af arbejdstagernes rettigheder og 
vilkår for alle grupper af arbejdstagere samt en forhøjelse af EU's beskæftigelsestal ville få 
stor betydning for kvinder;

3. understreger behovet for at træffe foranstaltninger for at fremme beskæftigelsen, 
beskæftigelsens kvalitet, kvinders sociale integration og forening af arbejdsliv og familie-
og privatliv; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete 
foranstaltninger til at fjerne den vedvarende kløft mellem mænd og kvinder med hensyn til 
løn og beskæftigelse;

4. henviser til Lissabon-strategien og målet med at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder 
til 60 % inden 2010, og til sin beslutning af 19. januar om Lissabon-strategiens fremtid 
med hensyn til kønsperspektivet1;

5. henviser også til den såkaldte road map for ligestilling mellem mænd og kvinder 2006-
2010 og opfordrer til, at den gennemføres af medlemsstaterne;

6. opfordrer indtrængende tiltrædelses- og kandidatlandene til at følge det eksempel, der er 
fastlagt i denne road map, og at sikre respekt for kvinders rettigheder og forbedre kvinders 
adgang til arbejdsmarkedet og sociale sikringsforanstaltninger; henviser i denne
forbindelse til sin beslutning af 6. juli 2005 om kvinders rolle i det sociale, økonomiske og 
politiske liv i Tyrkiet2;

7. understreger behovet for specielt at behandle de problemer, som kvinder fra etniske 
mindretal og indvandrerkvinder står over for.

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0029.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0287.


