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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, Kommissionens beretning om ligestilling mellem kvinder og mænd 2008 
(KOM(2008)0010)1 fastslår, at mens kvinder i stigende grad er kommet ud på 
arbejdsmarkedet, så eksisterer der stadig store udfordringer med hensyn til kvaliteten af 
kvinders beskæftigelse, navnlig den store lønforskel mellem kvinder og mænd, den fortsatte 
horisontale og vertikale opdeling af arbejdsmarkedet, kvindernes fragmenterede 
professionelle karriereforløb og vanskelighederne i forbindelse med foreningen af arbejds-
og familielivet, og alle disse udfordringer hindrer ligestilling under arbejdslivet og derefter,

B. der henviser til, at den europæiske beskæftigelsesstrategi eller søjlen vedrørende lige 
muligheder ikke længere indeholder specifikke retningslinjer på ligestillingsområdet,

C. der derfor henviser til, at den sammenlignende gennemgang fra 2007 af de 27 medlemsstater 
og de 3 EFTA-stater viser, at ligestilling mellem kønnene i vid udstrækning ikke omhandles i 
beskæftigelsespolitikkerne,

D. der henviser til, at flexicuritystrategien giver forventning om en bedre forening af kvinders 
og mænds arbejds- og privatliv; der henviser til, at det ikke er alle medlemsstater, der kan nå 
Barcelonamålene inden 2010; der henviser til, at pasningsfaciliteterne for plejekrævende 
familiemedlemmer, der ikke er børn, endnu ikke omfattes af de politiske strategier,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i alle politikker for beskæftigelse og social 
sikring, navnlig flexicuritystrategien, at forbedre ligestillingen mellem kønnene;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde instrumenter til sikring af, at 
kvinders høje uddannelseskvalifikationer medfører bedre job;

3. erindrer om sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejds-, familie- og privatlivet2, 
der opfordrer Kommissionen til at foreslå et rammedirektiv om foreningen af arbejds-, 
familie- og privatlivet, der bl.a. skal tillade gennemførelsen af supplerende mekanismer, som 
vil gøre det nemmere for kvinder og mænd at deltage på lige fod i plejen af plejekrævende 
familiemedlemmer;

4. understreger, at arbejdsgiverne spiller en rolle med hensyn til at skabe en moderne 
tilrettelæggelse af arbejdet, og at medlemsstaterne spiller en rolle med hensyn til at stille 
tilgængelige tjenesteydelser af høj kvalitet, der er overkommelige i pris, til rådighed for at 
kunne sikre en bedre forening af arbejds- og familielivet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at søge at nå målet vedrørende ligestilling mellem kvinder og 
mænd med hensyn til økonomisk uafhængighed;

                                               
1  Kommissionens rapport til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget - Ligestilling mellem kvinder og mænd 2008.
2  EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 492.
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6. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte mekanismer til sikring af ens behandling af 
kvinder og mænd med hensyn til pensionsordninger.
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