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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kønnene - 2008
(2008/2047(INI))

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til rapporten fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ligestilling mellem 
kønnene, 2008 ("Kommissionens beretning om ligestilling") (KOM(2008)0010),

– der henviser til støtteprogrammet til Fællesskabets rammeprogram for ligestilling mellem 
kønnene (2001 – 2005) (KOM(2000)0335) og Kommissionens årsberetninger for 2000, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2006 og 2007 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071 og 
KOM(2007)0049),

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt, der blev vedtaget af Det Europæiske 
Råd i Bruxelles den 23.-24. marts 2006,

– der henviser til fælleserklæringen af 4. februar 2005, som blev vedtaget af EU-
medlemsstaternes ministre med ansvar for ligestillingspolitikker,

– der henviser til køreplanen for ligestilling mellem kønnene 2006-2010 
(KOM(2006)0092),

– der henviser til sin beslutning af 26. april 2007 om handicappede kvinders situation i Den 
Europæiske Union1,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2006 om indvandrerkvinder i EU2

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om en køreplan for ligestilling mellem 
kønnene (2006-2010)3

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2007 om ligestilling mellem kønnene i EU 
– 20074,

– der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om kvindernes rolle i industrien5,

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om kvindernes rolle i EU's 
landdistrikter1,

                                               
1 EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 742.
2 EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 118.
3 EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 56.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0423.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0019.



PE405.444v01-00 4/8 PR\721994DA.doc

DA

– der henviser til det rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder og dens 
udtalelse om lønforskelle mellem kønnene, vedtaget den 22. marts 2007,

– der henviser til handlingsrammen for ligestilling mellem mænd og kvinder, vedtaget af de 
europæiske arbejdsmarkedsparter den 22. marts 2005,

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder2,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden3, især artikel 16, stk. 1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende rettighed og et 
grundlæggende princip i EU, der er anerkendt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; der 
henviser til, at der stadig er mange uligheder mellem kvinder og mænd trods betydelige 
fremskridt på området,

B. der henviser til, at vold mod kvinder er en betydelig hindring i forbindelse med 
ligestilling mellem kønnene og er den hyppigst forekommende krænkelse af 
menneskerettighederne, idet den ikke har geografiske, økonomiske og sociale grænser, og 
at antallet af kvinder, der udsættes for vold, er alarmerende,

C. der henviser til, at kønsforskelle med hensyn til beskæftigelse betyder, at der stadig 
eksisterer både kvalitets- og kvantitetsmæssige forskelle mellem kønnene,

D. der henviser til, at kønsforskellen med hensyn til løn siden 2003 har ligget konstant på 15 
% og kun er reduceret med et procentpoint siden 2000,

E. der henviser til, at den kønsmæssige opdeling i sektorer og erhverv ikke er nedadgående 
og endda er voksende i nogle lande,

F. der henviser til, at kvinders deltagelse i beslutningsprocesser er en afgørende indikator for 
ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at antallet af kvindelige erhvervsledere er 
uforandret, og at antallet af kvindelige politikere kun stiger meget langsomt,

G. der henviser til, at de stadigt eksisterende stereotyper i forbindelse med kvinders 
uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige muligheder er med til at opretholde 
ulighederne,

                                                                                                                                                  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0094.
2 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
3 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
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H. der henviser til, at Lissabonmålene om skabelse af vækst og fremme af social 
markedsøkonomi kun kan nås ved at udnytte kvindernes potentiale på arbejdsmarkedet 
fuldt ud,

I. der henviser til, at en række udfordringer og vanskeligheder i større omfang rammer 
kvinder, navnlig i forbindelse med beskæftigelseskvaliteten, deltids- og midlertidig 
ansættelse, situationen for medhjælpende ægtefæller i landbruget og en øget risiko for at 
blive ramt af fattigdom,

J. der henviser til, at vilkårene for en række grupper af kvinder, der ofte står over for en 
kombination af flere vanskeligheder og risici samt er udsat for en dobbelt diskrimination -
navnlig handicappede kvinder, plejekrævende kvinder, ældre kvinder, kvinder fra 
minoriteter og indvandrerkvinder - øjensynligt forværres,

K. der henviser til, at foreningen af arbejds-, familie- og privatliv stadig er et uløst problem 
for både kvinder og mænd,

L. der henviser til, at arbejdsmarkedsparterne spiller en vigtig rolle i forbindelse med at 
definere foranstaltninger for ligestilling mellem kønnene på europæisk, nationalt, 
regionalt, sektorspecifikt og organisationsplan,

M. der henviser til, at fædres ret til at tage barselsorlov giver dem mulighed for at dele 
ansvarsopgaverne og derved fremme ligheden mellem kønnene,

N. der henviser til, at det er vigtigt med adgang til pasningsordninger for børn, ældre og 
andre plejekrævende personer for at give mænd og kvinder mulighed for at deltage på 
lige fod på arbejdsmarkedet,

O. der henviser til, at strukturfondsforordningerne fastsætter, at medlemsstaterne og 
Kommissionen skal sikre, at ligestilling mellem kønnene og integrering af kønsaspektet 
fremmes på fondenes forskellige gennemførelsesfaser,

1. glæder sig over, at Kommissionen beskriver og gentager, at ligestillingen mellem 
kønnene har en tvedelt karakter på EU-plan, idet der på den ene side sikres ligestilling 
mellem kønnene på alle områder, mens der på den anden side gennemføres målrettede 
foranstaltninger for at reducere forskelsbehandlingen af kvinder, herunder 
bevidstgørelseskampagner, udveksling af bedste praksis, dialoger med borgere og 
offentligt-private partnerskabsinitiativer;

2. understreger, at det er vigtigt at bekæmpe volden mod kvinder for at opnå ligestilling 
mellem kønnene, og opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til i fællesskab 
at træffe foranstaltninger på dette område; opfordrer Kommissionen til at tage mulige nye 
foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder under overvejelse; 

3. mener, at kvindernes deltagelse i beslutningstagningen på lokalt, nationalt og EU-plan 
ikke er tilstrækkelig, og opfordrer derfor Kommissionen, medlemsstaterne og de politiske 
partier til at gennemføre positive tiltag til forbedring af situationen under overvejelse;

4. understreger, at der en sammenhæng mellem kvindernes deltagelse i politik og de 
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beslutningstagende processer og deres deltagelse i ngo'er og aktiviteter inden for 
civilsamfundet; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte 
aktiviteter til fremme for denne deltagelse;

5. er bekymret over, at der i de seneste fem år ikke har været en fremgang at spore i 
forbindelse med lønforskellen mellem kønnene; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at vurdere strategierne og foranstaltningerne på området og 
undersøge, om nye foranstaltninger eller tilgange til gennemførelse af eksisterende 
foranstaltninger kan forbedre denne situation; understreger, at der er behov for fælles 
foranstaltninger, specielt med hensyn til den nye etape af den europæiske strategi for 
vækst og beskæftigelse og de fælles principper for flexicurity;

6. er bekymret over, at der stadig ikke er overensstemmelse mellem kvinders og mænds 
uddannelsesniveau på den ene side og deres arbejdsmarkedssituation på den anden side, 
idet kvinder tjener mindre og gør langsommere fremskridt i forbindelse med deres 
karriere end mænd, selvom kvindernes uddannelsesmæssige resultater er bedre end 
mændenes; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere årsagerne til 
denne situation og foreslå løsninger;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger for at 
bekæmpe stereotyper i uddannelses-, beskæftigelses- og mediesammenhænge samt 
fremhæve mændenes rolle i forbindelse med at fremme ligestillingen;

8. bemærker, at det er vigtigt, at kvinder selv har kontrol over deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder for at sikre deres selvstændighed; støtter derfor de 
foranstaltninger og aktiviteter, der forbedrer kvindernes adgang til seksuel og reproduktiv 
sundhedspleje og gør dem mere bevidste om deres rettigheder og disponible ydelser;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger for 
at forbedre kvinders adgang til og deltagelse i arbejdsmarkedet og kvaliteten af kvinders 
beskæftigelse, navnlig gennem programmer for livslang læring, der er udarbejdet specielt 
til dette formål; opfordrer Kommissionen til at gøre brug af EU's strukturfonde for at 
opnå dette;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på situationen 
for medhjælpende ægtefæller i landbruget, både med hensyn til ligestillingsaspektet og 
under hensyntagen til det faktum, at kvinder befinder sig i en mere sårbar situation end 
mænd; 

11. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle retten til medejerskab som juridisk begreb for 
dermed fuldt ud at anerkende kvinders rettigheder i landbrugssektoren, den dertil 
knyttede beskyttelse i form af social sikring samt deres arbejdsindsats;

12. opfordrer medlemsstaterne til at fremme iværksætterprogrammer for kvinder i 
industrisektoren og støtte kvinders etablering af virksomheder økonomisk;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere og tage særligt hensyn til 
sårbare kvindegrupper, navnlig handicappede kvinder, plejekrævende kvinder, ældre 
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kvinder, kvinder fra minoriteter og indvandrerkvinder, og udarbejde foranstaltninger, der 
er tilpasset deres behov;

14. glæder sig over de høringer med arbejdsmarkedets parter, som Kommissionen har 
iværksat for både at forbedre de lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige 
rammer for forening af arbejds-, familie- og privatlivet; ser ligeledes frem til 
udarbejdelsen af en analyse af disse høringer og fremlæggelsen af forslag på grundlag af 
denne analyse, navnlig forslag om barselsorlov, forældreorlov, forældreorlov for fædre, 
adoptionsorlov og pasningsorlov;

15. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde specifikke foranstaltninger for at bekæmpe 
uligheder mellem kvinder og mænd på grund af afbrudte beskæftigelsesmønstre, der 
hovedsageligt opstår på grund af barselsorlov eller pasningsorlov, og for at mindske de 
negative konsekvenser af disse beskæftigelsesmæssige afbrydelser for karrieren, 
lønningerne og pensionsrettighederne; 

16. bemærker, at foreningen af arbejds-, privat- og familielivet er en grundlæggende faktor 
for at kunne øge beskæftigelsen, og opfordrer Kommissionen til at indhente oplysninger 
og informere om bedste praksis i forbindelse med at sikre en god balance mellem 
arbejdsliv og privatliv og en større deltagelse i familielivet fra mændenes side;

17. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at forbedre 
børnepasningsordningerne og pasningsordninger for plejekrævende personer med hensyn 
til disponibilitet, kvalitet og adgang i henhold til Barcelonamålene og at sikre, at disse 
ydelser er forenelige med fuldtidsbeskæftigelse for kvinder og mænd, der har ansvar for 
børn og plejekrævende personer;

18. opfordrer de ansvarlige i virksomhederne til i deres personaleforvaltning at medtage 
fleksible familiepolitiske foranstaltninger, som gør det lettere at vende tilbage til jobbet 
efter en fraværsperiode;

19. henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på feminiseringen af 
fattigdom, når kvinder, navnlig ældre kvinder og enlige mødre, har en større risiko for at 
blive udstødte og for at rammes af fattigdom, og opfordrer dem til at udarbejde 
foranstaltninger, der kan forebygge denne tendens;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle uddannelses- og 
gennemførelsesværktøjer, som gør det muligt for alle de berørte parter at integrere 
kønsaspektet på deres respektive kompetenceområder, herunder i vurderingen af 
politikkernes specifikke indvirkning på kvinder og mænd;

21. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre en effektiv 
udnyttelse af de eksisterende værktøjer som f.eks. manualer til integrering af 
kønsaspektet i Kommissionens beskæftigelsespolitikker;

22. glæder sig over etableringen af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder og udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmerne, der har givet instituttet et 
beslutningstagende organ; er bekymret over, at besættelsen af direktørstillingen ved 
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instituttet trækker ud, og opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at løse dette 
problem;

23. pålægger dens formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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