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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

En køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010
(2006/2132(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en køreplan for ligestilling mellem 
kvinder og mænd 2006-2010 (KOM(2006)0092)1,

– der henviser til Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EF-
handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og 
kvinder (2001-2005)2 og Parlamentets egen beslutning herom3,

– der henviser til FN’s juridiske instrumenter på menneskerettighedsområdet, og især hvad 
angår kvinders rettigheder, herunder konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination af kvinder samt andre FN-instrumenter vedrørende vold mod kvinder, 
f.eks. Wien-erklæringen og –handlingsprogrammet, der blev vedtaget på 
verdenskonferencen om menneskerettigheder, FN’s Generalforsamlings resolution 
48/104 af 20. december 1993 om afskaffelse af vold mod kvinder, 58/147 af 19.februar 
2004 om afskaffelse af vold mod kvinder i hjemmet, 57/179 af 30. januar 2003 om 
afskaffelse af æresforbrydelser begået mod kvinder, 52/86 af 2. februar 1998 om 
foranstaltninger vedrørende kriminalitetsforebyggelse og strafferet med henblik på at 
standse vold mod kvinder,

– der henviser til det handlingsprogram, der blev vedtaget på den fjerde verdenskonference 
om kvinder den 15. september 1995 i Beijing, og Europa-Parlamentets beslutning af 18. 
maj 2000 om opfølgningen af Beijing-handlingsplanen4,

– der henviser til den endelige rapport fra marts 2005 fra den 49. samling i FN’s 
Generalforsamlings kommission for kvinders status,

– der henviser til udtalelsen om gender budgeting fra maj 2003 fra Kommissionens 
rådgivende udvalg om lige muligheder for kvinder og mænd, 

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 
2000, i Stockholm den 23. og 24. marts 2001, i Barcelona den 15. og 16. marts 2002, i 
Bruxelles den 20. og 21. marts 2003 og i Bruxelles den 25. og 26. marts 2004, 

– der henviser til Rådets beslutning 2005/600/EF af 12. juli 2005 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker5,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om Lissabon-strategiens fremtid med 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EFT C 17 af 19.1.2001, s.22.
3 EFT C 223 af 8.8.2001, s.153.
4 EFT C 59 af 23.2.2001, s. 258.
5 EUT C 205 af 6.8.2005, s.21.
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hensyn til kønsperspektivet1,

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejdsliv og familie- og 
privatliv2,

– der henviser til sin beslutning af 11. februar 2004 om tilrettelæggelse af arbejdstiden3,

– der henviser til den handlingsplan for ligestilling mellem mænd og kvinder fra 2005-
2015, der er vedtaget af Commonwealth,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelserne fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at Wien-erklæringen, der blev vedtaget den 25. juni 1993 på FN’s 
verdenskonference om menneskerettigheder, bekræfter, at kvinders og pigers rettigheder 
udgør en umistelig, integrerende og uadskillelig del af de universelle 
menneskerettigheder, og at ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende 
værdi i EU, der er anerkendt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

B. der henviser til, at vold mod kvinder er den hyppigst forekommende krænkelse af 
menneskerettighederne, at den er uden geografiske, økonomiske og sociale grænser, og at 
antallet af kvinder, der udsættes for vold, er alarmerende, til trods for den indsats, der 
ydes på nationalt og internationalt plan og på fællesskabsplan4, 

C. der henviser til, at risikoen for fattigdom i højere grad påvirker kvinder, herunder 
kvinder, der arbejder5, idet kvinder stadig forskelsbehandles, og idet der stadig er 
uligheder, hvad angår uddannelse, tjenesteydelser, adgangen til arbejdsmarkedet, 
hjemlige pligter, pensionsrettigheder samt retlig beskyttelse i tilfælde af separation eller 
skilsmisse, navnlig for kvinder, der er økonomisk afhængige,

D. der henviser til, at de kulturelle og sociale værdier i EU og i medlemsstaterne, f.eks. 
vedrørende den menneskelige værdighed, frihed, lighed, dialog og deltagelse, samlet set 
udgør en arv, der er til gavn for alle EU-borgere og prioriteres højt af EU, ligesom den 
bidrager til frigørelse og integration, navnlig af kvinder, der føler sig isolerede på grund 
af sproglige, kulturelle eller religiøse barrierer,

E. der henviser til, at gender budgeting er et instrument, der er uundværligt for at opnå en 
effektiv forvaltning af ligestillingspolitikken, og at viden og erfaringer på området på 
europæisk, nationalt eller regionalt plan uden yderligere forsinkelser gør det muligt at 

  
1 Vedtagne tekster P6_TA(2006)0029.
2 EFTC 102E af 28.4.2004, s. 492.
3 EUT C 97E af 22.4.200s, s.566.
4 Ifølge oplysninger fra UNIFEM har mindst en ud af tre kvinder været udsat for en eller anden form for vold i 
løbet af sit liv.
5 I betragtning af at enlige forældre i 85 % af alle tilfælde er kvinder. 
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anvende dette instrument i Fællesskabets budget og dets programmer i udarbejdelses-, 
gennemførelses- og evalueringsfasen1,

F. der henviser til, at EF-traktatens artikel 3, stk. 2, og artikel 13 og 152 definerer 
Fællesskabets rolle i forbindelse med gennemførelsen af ligestilling mellem kønnene 
inden for politik, der sigter mod at beskytte folkesundheden,

G. der henviser til, at gennemførelsen af Lissabon-målene vedrørende kvinders 
beskæftigelse nødvendiggør yderligere foranstaltninger, hvad angår den åbne 
koordinationsmetode, og at den bør bygge på eksisterende god praksis på nationalt eller 
regionalt plan og navnlig tage hensyn til den indbyrdes afhængighed mellem politikker 
vedrørende uddannelse, adgangen til beskæftigelse, forening af familie- og arbejdsliv, 
tjenesteydelser og fremme af kvinders deltagelse i beslutningsprocesser,

H. der henviser til, at politik vedrørende forening af familieliv og arbejdsliv bør fokusere 
såvel på kvinder som på mænd, og at der derfor er brug for en samlet tilgang, der tager 
hensyn til forskelsbehandling af kvinder, og som anser unge mennesker som et aktiv for 
samfundet som helhed,

I. der henviser til, at kvinder udgør 52 % af den europæiske befolkning, men at denne 
procentsats ikke er afspejlet i magtens korridorer, hverken hvad angår adgangen til magt 
eller deltagelsen i beslutningsprocesser,  at en passende repræsentation af samfundet som 
helhed vil kunne styrke forvaltningen og forbedre overensstemmelsen mellem 
politikkerne og befolkningens forventninger; der endvidere henviser til, at der er mange 
foranstaltninger på nationalt plan (love, aftaler eller politiske initiativer), der sigter mod 
at øge kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne, 

J. der henviser til, at den strategiske ramme "i2010 (et europæisk informationssamfund), 
som Kommissionen har foreslået (KOM(2005)0229), blandt andet sigter mod at forbedre 
livskvaliteten ved at sikre, at alle deltager i informationssamfundet,

1. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at gennemføre strategien for lige 
muligheder i et flerårigt perspektiv;

2. anmoder Kommissionen om at fastsætte en generel ramme for evaluering af politikker og 
programmer, der sigter mod at støtte ligestilling mellem kvinder og mænd; anmoder 
navnlig om en grundig evaluering af EF-rammestrategien for ligestilling mellem mænd 
og kvinder 2000-2005 (KOM(2000)335) samt en analyse af gennemførelsen af 
direktiverne om ligestilling, navnlig direktiverne 86/378/EØF2, 86/613/EØF3, 
89/391/EØF4, 92/85/EØF1 og 2002/73/EF2, 2003/41/EF3, med henblik på at fastlægge et 

  
1 Jf. blandt andet arbejde udført af OECD, UNIFEM, Verdensbanken, Commonwealth-sekretariatet for lige 
muligheder, samt undersøgelser og projekter gennemført af Europarådet, Nordisk Ministerråd eller 
Nederlandenes minister for beskæftigelse og sociale anliggender.
2 Rådets direktiv 86/378/EØF af 24. juli 1986 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger.
3 Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige 
erhverv i forbindelse med graviditet og barsel.
4 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
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konsekvent program for den nuværende køreplan, hvad angår planlægning, 
gennemførelse, kontrol og evaluering; mener i denne forbindelse, at det er vigtigt hurtigst 
muligt at oprettet et europæisk institut for ligestilling mellem kvinder og mænd med 
henblik på at sikre en konstant kontrol med fremskridt i forbindelse med køreplanen;

3. anmoder Kommissionen om at vedtage en tilgang til politikken for ligestilling mellem 
kønnene, der ikke kun tager hensyn til, at det er et område, der er højt prioriteret af EU, 
men også at det først og fremmest er en uafviselig nødvendighed at sikre respekt for det 
enkelte menneskes rettigheder; understreger, at denne tilgang bør indebære, at der ydes 
en indsats for at samordne og styrke de nationale foranstaltninger for retlig beskyttelse af 
kvinder og børn, navnlig: 

− i tilfælde af slaveri, vold, kønslemlæstelse af kvinder, tvangsægteskaber, polygami 
samt fratagelse af identitet (f.eks. hvis kvinder tvinges til at bære burka, niqab eller 
slør) – områder, hvor der bør være nultolerance

− i tilfælde af skilsmisse eller separation, hvor ægtefællebidrag fastsat i retten f.eks. kan 
trækkes direkte fra lønnen; 

4. anmoder Kommissionen om at fremme vedtagelse af et europæisk charter om kvinders 
rettigheder, der sammenfatter de principper vedrørende rettigheder og ligestilling, som 
medlemsstaterne i medfør af deres internationale forpligtelser, EU-lovgivningen og de 
enkelte medlemsstaters lovgivning har pligt til at overholde; mener at dette charter 
ligeledes bør angive, hvilke institutioner og organer kvinder og EU-borgere generelt kan 
henvende sig til på nationalt og internationalt plan og på fællesskabsplan i tilfælde af 
krænkelse af deres rettigheder;

5. anmoder de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, om hurtigst muligt at ratificere 
tillægsprotokollen om menneskehandel (”Palermo-protokollen”) til FN-konventionen om 
bekæmpelse af grænseskridende organiseret kriminalitet;

6. mener i denne henseende, at respekten for kvinders rettigheder ligesom for de andre 
menneskerettigheder er en grundlæggende forudsætning, hvad angår kandidatlandenes 
tiltrædelsesforhandlinger; opfordrer derfor Kommissionen til at kontrollere oplysninger 
om forskelsbehandling af og vold mod kvinder i disse lande, til at videregive disse 
oplysninger til Parlamentet og Rådet og til aktivt at fremme tiltrædelseslandenes 
deltagelse i fællesskabsprogrammerne Progress og Daphne;

7. anmoder Kommissionen om at tage konkrete initiativer, hvad angår frigørelse og 
integration af indvandrerkvinder, navnlig inden for det fælles rammeprogram for 
integration af borgere fra tredjelande, og træffe foranstaltninger til fremme af 

    
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.
1 Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer.
2 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 arbejdsvilkår.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed.
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sprogkundskaber samt af rettigheder og forpligtelser i medfør af de gældende principper 
og bestemmelser i modtagerlandet (blandt andet forbuddet mod polygami i forbindelse 
med familiesammenføringer) og EU’s grundlæggende værdier, idet opfyldelsen af disse 
krav bør være en forudsætning for, at et land kan blive medlem af EU;

8. anmoder Kommissionen om at udarbejde indledende pilotprojekter om integrering af 
ligestillingsaspektet i EU’s almindelige budget og fællesskabsprogrammerne, navnlig 
strukturfondene, det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), Fællesskabets handlingsprogram for sundhed og 
forbrugerbeskyttelse (2007-2013) og Fællesskabets handlingsprogram for folkesundhed 
(2003-2008); mener, at der i disse projekter bør tages hensyn til EU's almindelige budgets 
indvirkning på ligestillingen (overordnet tilgangsvinkel) og betydningen af specifikke 
kvoter for kvinder eller projekter forslået af kvinder samt udarbejdes en analyse af de 
problemer, som kvinder har med at få lov til at deltage i disse programmer (specifik 
tilgangsvinkel);

9. anmoder medlemsstaterne om i deres nationale handlingsplaner for beskæftigelse og 
social integration at integrere og styrke foranstaltninger, der sigter mod at fremme 
kvinders adgang til arbejdsmarkedet på lige vilkår, kvinders iværksætterånd, nye 
beskæftigelsesmuligheder, navnlig i social- og sundhedssektoren og sektoren for 
personlige tjenester og familietjenester, hvor arbejdsstyrken hovedsageligt består af 
kvinder; understreger, at den sociale værdi af dette arbejde bør fremhæves, og at der bør 
træffes lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre kvaliteten af disse 
tjenesteydelser og arbejdstagernes værdighed;

10. anmoder medlemsstaterne om at udpege en national ligestillingsrepræsentant i 
forbindelse med gennemførelsen af Lissabon-strategien (”Fru Lissabon”), der skal have 
til opgave at deltage i udarbejdelsen og revideringen af de pågældende nationale planer 
samt at føre tilsyn med gennemførelsen af disse med henblik på at fremme integrering af 
ligestillingsaspektet i de politikker og målsætninger, der er omhandlet i disse planer;

11. anmoder Kommissionen om at prioritere en ændring af Rådets direktiv 75/117/EØF af 
10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om 
gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder1, navnlig en ændring af de 
elementer, der vedrører arbejdstilsyn og mulige klagemuligheder i tilfælde af 
forskelsbehandling;

12. anmoder Kommissionen om i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 
parter at ændre politikken vedrørende forening af familieliv og arbejdsliv og til i denne 
forbindelse:

− at sikre, at omkostningerne ved graviditet og barsel ikke påhviler virksomhederne, 
men samfundet som helhed med henblik på at standse forskelsbehandling inden for 
virksomhederne og fremme befolkningstilvækst 

− at forbedre adgangen til pasnings- og plejemuligheder for plejekrævende personer 
(børn, handicappede og ældre mennesker) og fleksibiliteten inden for denne sektor 

  
1 EFT L 45 af 19.2.1975, s. 19.
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ved at fastsætte minimumsmålsætninger, etablere åbne strukturer, der også er åbne 
om natten med henblik på at imødekomme behovet for at arbejds- og familieliv 

− at gøre det obligatorisk, at den primære form for fædreorlov er på 30 dage i 
betragtning af den forventede ændring af Rådets direktiv 96/24/EF af 3. juni 1996 om 
den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS1; 

13. anmoder Kommissionen om at anvende det arbejde, der udføres af det europæiske institut 
for ligestilling, og resultaterne fra beslutningstagningsdatabasen2, at kontrollere 
eksisterende bedste praksis på internationalt, nationalt og regionalt plan, der muliggør 
kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, og at fremme den efterfølgende formidling og 
vedtagelse;

14. mener, at videreformidling via medierne af positive eksempler på kvinders rolle i 
samfundet og mænds medvirken til opnåelsen af ligestilling mellem kønnene og 
foreningen af familie- og arbejdsliv er et effektivt instrument til bekæmpelse af fastlåste 
kønsrollemønstre; anmoder derfor Kommissionen om at træffe foranstaltninger, blandt 
andet inden for rammerne af programmet Media 2007, for at gøre medierne mere 
bevidste omkring udbredte fordomme og for at fremme ligestilling;

15. anmoder Kommissionen om regelmæssigt at underrette Parlamentets kompetente udvalg 
om kontrollen med fremskridt vedrørende køreplanen;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget samt de udøvende og 
folkevalgte organer, der er kompetente, hvad angår ligestilling på lokalt, regionalt og 
nationalt plan.

  
1 EFT L 145 af 19.6.1996, s. 4.
2 Det drejer sig om et projekt, der udføres af Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, og 
som sammenfatter og analyserer kvinders deltagelse i beslutningsprocesser (politiske institutioner, offentlige 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og vigtige ikke-statslige organisationer). 
Websted: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm



PR\629296DA.doc 9/12 PE 378.533v01-00

DA

BEGRUNDELSE

A. KØREPLAN

I Kommissionens forslag til køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd for 2006-20101

opstilles seks prioriterede indsatsområder, der er opdelt i en række nøgleaktioner og omfatter 
to bilag om de indikatorer, der skal udvikles for at overvåge fremskridtene, og om de tjenester 
og udvalg i Kommissionen, der er kompetente på området for ligestilling mellem mænd og 
kvinder.  

Kommissionen har gennemført en evaluering af virkningen af køreplanen2, der gør status over 
situationen i Europa vedrørende ligestilling mellem kvinder og mænd i forhold til de 
prioriteringer, der er fastsat i køreplanen.

Kommissionens forslag omfatter en forbedring af forvaltningen, som skal ske gennem en 
styrkelse af Kommissionens interne strukturer og oprettelse af et europæisk institut for 
ligestilling mellem kønnene med henblik på at fremme integrering af ligestillingsaspektet i 
alle Fællesskabets politikker.

1. Prioriterede områder: 

1. Ligestilling mellem kvinder og mænd, for så vidt angår økonomisk uafhængighed

a) Opfyldelse af Lissabon-målene 
b) Fremme af kvinders iværksætterånd
c) Ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til social sikring og 

bekæmpelse af fattigdom 
d) Anerkendelse af kønsaspektet i forbindelse med sundhed 
e) Bekæmpelse af alle former for diskrimination af især indvandrerkvinder og 

kvinder fra etniske minoriteter.

2. Bedre forening af arbejde og privat- og familieliv

a) Fleksible former for arbejdstilrettelæggelse for både kvinder og mænd
b) Flere pasnings- og plejeordninger
c) Bedre politikker til forening af arbejds- og familieliv for både kvinder og mænd

3. Fremme af ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningsprocessen

a) Kvinders deltagelse i politik
b) Kvinders deltagelse i økonomisk beslutningstagning
c) Kvinders deltagelse i videnskabelig og teknologisk forskning

4. Udryddelse af kønsbestemt vold og menneskehandel
  

1 KOM(2006) 92.
2 SEK(2006) 275.
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a) Udryddelse af kønsbestemt vold
b) Udryddelse af menneskehandel

5. Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre i samfundet

a) Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre i almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og kultur 
b) Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre på arbejdsmarkedet
c) Udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre i medierne

6. Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd uden for EU

a) Styrkelse af EU-lovgivningen i tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle 
kandidatlande1

b) Fremme af ligestilling i den europæiske naboskabspolitik, forbindelser med 
tredjelande og udviklingspolitik

2. Konsekvensanalyse 

I den konsekvens analyse, som Kommissionen har udarbejdet, anerkendes det udtrykkeligt, at 
det er umuligt, på forhånd at udarbejde et skøn over virkningen af de foreslåede 
foranstaltninger. Analysen nøjes således med at samle den dokumentation, der er nødvendig 
for udarbejdelsen af køreplanen, i en enkelt tekst.

B. DEN TIDLIGERE RAMMESTRATEGI

Fællesskabets strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder for perioden 2001-2005 
definerer også prioriteringer og nøgleaktioner. Rådet har vedtaget et program for finansiel 
støtte til strategien efter at have hørt Parlamentet. 

1. Prioriterede mål:

- at fremme ligestilling i det økonomiske liv

- at fremme lige deltagelse og repræsentation 

- at fremme fuld og ligeberettiget udøvelse af sociale rettigheder for både kvinder og mænd

- at fremme ligestilling, hvad angår borgerlige rettigheder

- at fremme ændring af kønsrollemønstre og nedbrydelse af fordomme.

  
1 Albanien, Bosnien og Hercegovina, Serbien og Montenegro, herunder Kosovo. Jf. KOM(2005) 561.
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2. Evaluering:

Kommissionen har gennemført en midtvejsevaluering af støtteprogrammet for 
rammestrategien1, der også er blevet anvendt i konsekvensanalysen af køreplanen. 
Evalueringen omfatter kun en liste over de aktiviteter, der er blevet udført indtil 2004 inden 
for programmets sfære. 

Den analyse, som konsekvensanalysen (der er udarbejdet af eksterne eksperter2 for 
Kommissionen) er baseret på, indeholder desuden en række henstillinger: en forbedring af 
rammestrategiens klarhed og relevans, af synergieffekten mellem de forskellige prioriteringer, 
af videreformidlingen af de positive resultater og af god praksis.

Henstillingerne angiver tydeligt, at det er nødvendigt at Kommissionen forbedrer 
programmeringscyklussen, gennemførelsen og evalueringen. Ordføreren mener, at denne 
forbedring bør prioriteres.

C. PRIORITEREDE EMNER I BETÆNKNINGEN 

Metode: Der tages udgangspunkt i rettighederne!

Ordføreren foreslår, at køreplanen hovedsageligt prioriterer kvinders grundlæggende 
rettigheder med henblik på at fremme de europæiske borgeres kendskab til 
ligestillingskonceptet. Fællesskabets politik på ligestillingsområdet er ikke kun et resultat af 
de kompetencer, der er fastsat i traktaten, men frem for alt et resultat af behovet for respekt 
for kvinders menneskerettigheder. Denne tilgangsvinkel sigter mod at fremme EU’s og 
medlemsstaternes politiske incitament og fastsætte en klar definition af gender mainstreaming 
– en måde at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder på.

I denne henseende er køreplanen et aktivt og formålstjenligt instrument med henblik på 
opnåelse af en reel ligestilling mellem mænd og kvinder, der bygger respekt for de 
grundlæggende rettigheder. 

Det første skridt, der skal tages i denne retning er evaluering af gennemførelsen af de i 
forslaget nævnte direktiver. Dette er nødvendigt for at tegne et korrekt billede af betydningen 
og omfanget af forskelsbehandlingen samt de forskellige løsninger, der er fundet i 
medlemsstaterne, og de relevante oplysninger. 

Opmærksomheden er især rettet imod indvandrerkvinder, der ofte udsættes for de alvorligste 
former for forskelsbehandling, hvilket gør fuld integration endnu vanskeligere og hindrer 
adgangen til vigtige tjenesteydelser såsom lægehjælp og uddannelse.  Ordføreren foreslår, at 
man hovedsageligt koncentrerer sig om at anvende viden som et frigørelsesinstrument. Viden 
bør være et obligatorisk krav, der gør det muligt i det mindste at udbrede disse kvinders 
kendskab til deres egne uoverdragelige rettigheder og forbedre deres sprogkundskaber.

  
1 SEK(2004) 147.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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Gender budgeting

Gender budgeting er den nyttigste måde, men også den mindst brugte måde at gennemføre 
ligestilling i de offentlige politikker på. Desuden er det hjørnestenen for gennemførelse af 
ligestilling på europæisk plan. Derfor bør køreplanen ikke blot omfatte udarbejdelse af 
gennemførlighedsundersøgelser, der for øvrigt allerede er udført af det rådgivende udvalg om 
lige muligheder, men igangsætte konkrete pilotprojekter og udarbejde et unikt” 
styringsprogram” for Gender Budgeting-initiativer, der garanterer en ensartet udbredelse af 
bedste praksis.

Lissabon-strategien og forening af familie- og arbejdsliv

For at kunne gennemføre Lissabon-målene er det vigtigt at øge kvinders beskæftigelse, men 
for at sikre, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og at de bliver der, er det 
nødvendigt at standse de former for forskelsbehandling, der stadig finder sted: lønforskelle, 
uens gennemførelse af socialsikringsordninger og mænds manglende deltagelse i de hjemlige 
pligter.

Ordføreren foreslår derfor, at der vedtages en overordnet tilgang, der tager udgangspunkt i 
Lissabon-strategien, og som tager hensyn til alle former for forskelsbehandling, blandt andet 
vedrørende pension. Foranstaltninger såsom ændringen af direktivet om ligeløn, direktivet om 
forældreorlov, samt nye mål for pasnings- og plejeordninger og hjælp til plejekrævende 
personer, er instrumenter, der på den ene side kan fremme adgangen til beskæftigelse og på 
den anden side garantere, at kvinder kan forene arbejds- og familieliv og blive på 
arbejdsmarkedet.

I denne henseende foreslår ordføreren endvidere, at alle medlemsstaterne udnævner en 
national ligestillingsrepræsentant, ”Fru Lissabon”, der i forbindelse med gennemførelsen og 
evalueringen af Lissabon-strategien sikrer en reel gender mainstreaming i 
gennemføringspolitikkerne og sikrer behørig politisk opmærksomhed omkring ligestilling 
mellem kvinder og mænd.

Deltagelse og fordomme

Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse og Sociale Anliggender har taget initiativ 
til at oprette en database over kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, og dette er det første 
konkrete skridt mod vedtagelsen af fællesskabsinitiativer og initiativer på nationalt plan i 
denne henseende.

De eksisterende oplysninger tegner at meget uensartet billede, idet procentsatsen er meget 
forskellig fra den ene medlemsstat til den anden og fra den ene sektor til den anden. 
Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der sigter mod at 
fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne, men også dialog med 
samarbejdspartere, der kommer fra lande uden for EU, og som har fundet frem effektive 
måder at øge kvinders tilstedeværelse i beslutningstagende organer. Kommissionen opfordres 
til at udarbejde en rapport vedrørende evaluering, udbredelse og sammenfatning for at sikre 
en passende repræsentation af den europæiske befolkning i beslutningstagende organer 
(virksomheder, folkevalgte organer og udøvende organer) og i de europæiske institutioner.


