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FORSLAG

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

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 
2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår1,

A. der henviser til, at mobilitet blandt arbejdstagere er et nøgleinstrument til at opnå målene i 
Lissabonstrategien, men at den stadig er lav, også blandt kvinder,

B. der henviser til, at et dynamisk arbejdsmarked stiller store krav til arbejdstagerne og især 
til kvinder med børn, idet de er tvunget til at gå på kompromis i deres arbejds- og 
familieliv,

C. der henviser til, at den utilstrækkelige tilpasning af sociale sikringsordninger i 
medlemsstaterne skaber vanskeligheder for kvinder i relation til graviditet, opfostring af 
børn, bedre karrieremuligheder osv.,

1. opfordrer Kommissionen til at tage i betragtning, at den kvindelige, mobile arbejdskraft i 
alle aldre har særlige behov, og til at inkludere konkrete tiltag til at indfri disse behov 
inden for de fire områder i den europæiske handlingsplan for jobmobilitet;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge kønsdimensionen i jobmobiliteten 
og til at anbefale fleksible instrumenter til at overvinde de sidste barrierer, kvinder møder;

3. foreslår Kommissionen at organisere oplysningskampagner blandt unge piger og kvinder 
om mulighederne for jobmobilitet, så de lettere kan tilpasse sig et dynamisk 
arbejdsmarked;

4. opfordrer medlemsstaterne og interessenterne til at tage hensyn til og fjerne hindringerne 
for kvinders jobmobilitet ved at sørge for fair adgang til kvalificerede job og topstillinger, 
ligeløn, fleksibel arbejdstid, rimelige ydelser inden for sundhed og barnepleje, gode 
uddannelsesfaciliteter for børn, mulighed for at overføre pensionsrettigheder, eliminering 
af kønsstereotyper osv.;

5. anbefaler, at medlemsstaterne samt regionale og lokale myndigheder aktivt fremmer 
særlige programmer for beskæftigelse, uddannelse, fjernundervisning og sprog for at 
skabe et mere ”kvindevenligt” arbejdsmarked og for at skabe harmoni mellem arbejds- og 
familieliv;

6. anerkender Kommissionens forslag om at styrke kapaciteten i TRESS-netværket og 
forstærke beføjelserne og kvaliteten i Eures ved at inkludere kvinder som en specifik 

                                               
1 EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
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kategori af arbejdstagere.
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