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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Bilag II, titel IV, hovedinitiativer 2008-2012, led 2

• Der skal udvikles statistikker, som kan give 
socioøkonomiske oplysninger om
indvandrergrupper, bl.a. ved gennemførelse 
af ad hoc-moduler i
arbejdsstyrkeundersøgelsen og indsamling af 
oplysninger om indvandrere som led i
Fællesskabets folketællingsprogram for 
2011.

• Der skal udvikles statistikker, som kan give 
socioøkonomiske og kønsopdelte 
oplysninger om indvandrergrupper, bl.a. ved 
gennemførelse af ad hoc-moduler i
arbejdsstyrkeundersøgelsen og indsamling af 
oplysninger om indvandrere som led i
Fællesskabets folketællingsprogram for 
2011.

Ændringsforslag 2
Bilag II, titel XI, hovedinitiativer 2008-2012, led 6 a (nyt)

• Der skal indsamles statistikker over børn i 
forbindelse med den internationalt fastsatte 
myndighedsalder (som er 18 år i henhold til 
FN's konvention om børns rettigheder) 
med hensyn til den sociale situation for og 
fattigdom blandt børn;

Ændringsforslag 3
Bilag II, titel XI, hovedinitiativer 2008-2012, led 7

• Alle sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
data, der indsamles om enkeltpersoner på 
EU-lan, skal kønsopdeles, og der vil blive 
fastlagt en række kerneindikatorer for 

• Alle sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
data, der indsamles om enkeltpersoner på 
EU-plan, skal kønsopdeles, og der vil blive 
fastlagt en række kerneindikatorer for 
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ligestilling mellem mænd og kvinder. ligestilling mellem mænd og kvinder, især 
hvad angår foreneligheden mellem arbejds-
, familie- og privatliv, deltagelse i 
beslutningsprocessen og alle former for 
indtægter;

Ændringsforslag 4
Bilag II, titel XI, hovedinitiativer 2008-2012, led 7 a (nyt)

• Der vil blive etableret en ramme for 
samarbejde i fællesskab med det 
europæiske institut for ligestilling mellem 
mænd og kvinder med henblik på at 
fastlægge ansvars- og arbejdsfordeling;

Ændringsforslag 5
Bilag II, titel XX, hovedinitiativer 2008-2012, led 3

• Der skal især lægges vægt på måling og 
overvågning af fattigdom, fremgang i 
retning af social samhørighed, miljømæssig 
bæredygtighed og indikatorerne for
årtusindudviklingsmålene.

• Der skal under hensyntagen til 
kønsaspektet især lægges vægt på måling og 
overvågning af fattigdom, fremgang i 
retning af social samhørighed, miljømæssig 
bæredygtighed og indikatorerne for
årtusindudviklingsmålene.


