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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kønnene i EU - 2007
(2007/2065(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 141,

– der henviser til beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ligestilling mellem 
kønnene - 2007 (KOM(2007)0049),

– der henviser til Fællesskabets rammeprogram for ligestilling mellem mænd og kvinder 
(2001-2005) (KOM(2000)0335) og Kommissionens årsberetninger for 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005 og 2006 (KOM(2001)179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115, KOM(2005)0044 og KOM(2006)0071,

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt, som Det Europæiske Råd vedtog i marts 
2006,

– der henviser til fælleserklæringen af 4. februar 2006, som vedtoges af EU-
medlemsstaternes ministre med ansvar for ligestillingspolitikker,

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

– der henviser til rammen af foranstaltninger til fordel for ligestilling, som 
arbejdsmarkedets parter i Europa vedtog den 22. marts 2005,

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne for nylig har bekræftet deres 
forpligtelse til ligestilling, navnlig med den ovennævnte køreplan for ligestilling mellem 
kvinder og mænd og den europæiske ligestillingspagt,

B. der henviser til, at der er et klart kønsaspekt i den demografiske udfordring, som Europa 
er stillet over for, og at ligestillingspolitikker er en grundlæggende måde at imødekomme 
denne udfordring på,

  
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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C. der henviser til, at det er afgørende for kvinders adgang, tilbagevenden til og 
tilstedeværelse på arbejdsmarkedet, at kvinder og mænd kan forene arbejds-, privat- og 
familielivet,

D. der henviser til, at forskelle i uddannelse og fastholdelse af kønsstereotyper ved valg af 
uddannelsesområder stadig er almindelige og har negative følger for kvinders ligestillede 
position inden for visse dele af arbejdsmarkedet, navnlig inden for højteknologi,

E. der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit forårsmøde i 2006 på ny erkendte, at 
ligestillingspolitikker er vigtige redskaber som drivkraft for økonomisk vækst,

F. der henviser til, at Kommissionens beretning fremhæver de positive resultater med 
kvinders erhvervsfrekvens, hvoraf det fremgår, at seks millioner af de otte millioner 
skabte arbejdspladser i EU siden 2000 er blevet besat af kvinder, men at det samtidig 
oplyses, at der er betydelige variationer i de enkelte aldersgruppers erhvervsfrekvenser,

G. der henviser til, at der ikke er nogen betydelig udvikling fra den forrige beretning med 
hensyn til lønforskellen mellem mænd og kvinder (i gennemsnit på 15 % i EU), som klart 
viser, at der ikke er gjort nogen reelle fremskridt med at gennemføre princippet om, at der 
skal være lige løn for lige arbejde, som blev indført for tredive år siden med 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,

H. der henviser til, at en Eurobarometer-undersøgelse fra 2003 viste, at de vigtigste faktorer, 
som afholdt fædre fra at påtage sig flere huslige og familiemæssige forpligtelser, ikke kun 
er af økonomisk karakter, men også vedrører frygten for negative følger for 
karriereudviklingen,

I. der henviser til, at erhvervsfrekvensen for kvinder med småbørn i gennemsnit er lavere 
end dem for kvinder uden børn, mens det fremgår af oplysningerne, at mænd er i den 
modsatte situation,

J der henviser til, at de medlemsstater, der har vedtaget politikker til forening af arbejds- og 
familieliv for både kvinder og mænd, har højere fødselsrater, en højere procentandel af 
kvinder på arbejdsmarkedet og højere erhvervsfrekvenser, 

K. der henviser til, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle for at fastsætte 
ligestillingsaktioner på europæisk, nationalt, regionalt, sektormæssigt plan og 
virksomhedsplan, og at vellykkede politikker til forening af arbejds- og familieliv 
forudsætter et partnerskab mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og offentlige 
myndigheder,

L der henviser til, at bedste praksis viser, at foranstaltninger til forening af arbejds- og 
familieliv på mikroøkonomisk plan medfører mindre personaleudskiftning og fravær, 
større forpligtelse og højere produktivitet og er attraktivt for en effektiv og motiveret 
arbejdsstyrke;

  
1 EFT L 45 af 19.2.1975, s. 19.
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1. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at intensivere sine foranstaltninger til 
fremme af ligestilling mellem kønnene;

2. glæder sig over, at Kommissionens beretning fokuserer på beskæftigelsesspørgsmål som 
f.eks. lønforskellen mellem kvinder og mænd og direktiverne om ligestilling, idet 
kvinders økonomiske uafhængighed er en af prioriteringerne for ligestilling mellem 
kønnene;

3. insisterer på nødvendigheden af at have en klar og permanent forbindelse mellem 
årsberetninger om ligestilling og de prioriteringer, der er fastsat i køreplanen, for at 
gennemføre et effektivt forløb for planlægning, overvågning og evaluering af 
ligestillingspolitikker; opfordrer Kommissionen til at arbejde i retning af dette forløb;

4. minder om sin anmodning i sin beslutning af 2. februar 2006 om ligestilling mellem 
kvinder og mænd i Den Europæiske Union1, om at Kommissionen kontrollerer, at 
medlemsstaterne overholder fællesskabslovgivningen for ligestilling mellem kønnene 
inden for alle EU-politikker, navnlig hvad angår beskæftigelse, men også adgang til og 
levering af varer og tjenester;  opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge, hvordan 
medlemsstaterne har gennemført fællesskabslovgivningen på ligestillingsområdet og til at 
træffe hensigtsmæssige forholdsregler i tilfælde af manglende gennemførelse eller 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen;

5. opfordrer medlemsstaterne til at støtte Kommissionen i dens kontrol med gennemførelse 
af nationale foranstaltninger for at vurdere politikkernes effektivitet, navnlig med hensyn 
til lovpligtige ydelser og pensionsordninger;

6. opfordrer medlemsstaterne til at foreslå særlige foranstaltninger til at bekæmpe uligheder 
mellem kvinder og mænd, som skyldes afbrudte beskæftigelsesmønstre og mindske deres 
negative følger for karrierer, løn og pensionsydelser;

7. glæder sig over høringsproceduren med arbejdsmarkedets parter, som Kommissionen har 
iværksat for både at forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige 
rammer for forening af arbejds-, familie- og privatlivet; opfordrer Kommissionen til 
straks at iværksætte høringens anden fase;

8. opfordrer Kommissionen til at indsamle og udbrede bedste praksis med hensyn til 
arbejdsmiljøpolitikker, som gør det muligt at opnå en effektiv balance i arbejdslivet;

9. bemærker, at foreningen af arbejds-, privat- og familielivet er et vigtigt spørgsmål og et 
af hovedelementerne for øget beskæftigelse og mindskelse af byrden som følge af den 
demografiske aldring;

10. bemærker, at globaliseringen har været en fælles positiv kraft, der har givet kvinder 
overalt i verden mulighed for at nå deres potentiale;

11. opfordrer Kommissionen til særligt at fokusere på de hindringer, som afholder kvinder fra 
at få topstillinger for at vurdere dette fænomens strukturelle dimension;

  
1 EFT C 288 E af 25.11.2006, s. 73.
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12. kræver, at opmærksomheden særlig rettes mod situationen for de kvinder, som hører til 
etniske mindretal, idet deres marginalisering styrkes af forskelsbehandlingen, som finder 
sted både ude fra og inde fra deres egne samfund;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere udvekslingen af bedste 
praksis med hensyn til ikke-forskelsbehandling på arbejdsmarkedet for at fremme 
dynamikken mellem ligestilling og effektivitet med hensyn til nationale særpræg;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fordele udgifterne til barsels- og 
forældreorlov ligeligt med henblik på at sikre, at kvinder ikke længere udgør en dyrere 
arbejdskraft i forhold til mænd;

15. bemærker med bekymring, at kvinder især ældre kvinder og enlige mødre til trods for alle 
de opnåede fremskridt stadig har større risiko for at blive udstødt og for at rammes af 
fattigdom;

16. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at standse den praksis, der 
finder sted med at give permanente arbejdsopgaver til deltidsansatte, som navnlig ses sted 
i den offentlige sektor;

17. glæder sig over Kommissionens indsats for at bidrage til at nå de mål, som blev fastlagt 
af Det Europæiske Råd i Barcelona 2002, for at fjerne hindringer for kvinders og mænds 
lige muligheder på arbejdsmarkedet og inden 2010 at indføre pasningsmuligheder for 90 
% af børn mellem tre år og den skolepligtige alder, og for mindst 33 % af børn under tre 
år, navnlig ved hjælp af strukturfondene; opfordrer Kommissionen som planlagt til i 2008 
at forelægge en meddelelse om de kommende tiltag, der skal træffes på alle niveauer, for 
at nå disse mål;

18. anmoder Kommissionen om at medtage oplysninger og statistikker fra tiltrædelses- og 
kandidatlandene i de fremtidige årsberetninger om ligestilling mellem kønnene;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer


