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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at kvinder er hårdere ramt af arbejdsløshed end mænd, selv om de i dag 

udgør mere end 59% af de nyudklækkede universitetsuddannede1, hvilket heller ikke står i 

forhold til det lave antal kvinder i ansvarsfulde stillinger; der henviser til, at 

arbejdsløsheden for kvinder er steget lidt - fra 60 til 63% - i løbet af de sidste fem år, og at 

arbejdsløsheden blandt kvinder ligger på 10% for EU som helhed, med betydelige 

regionale forskelle (selv om disse forskelle er blevet væsentligt mindre)2; der henviser til, 

at selv for kvinder, der er i beskæftigelse, står deres stillingsbetegnelser og deres løn- og 

pensionsbidragsniveau ikke i forhold til de uddannelser, de har taget;  

B. der henviser til, at kun 29% af kvinder har en grad i IKT og kun 4% er direkte beskæftiget 

i IKT-sektoren3; der henviser til, at der ifølge Kommissionens tal er flere kvinder end 

mænd på de videregående uddannelser;  der henviser til, at kvinder imidlertid stadig er 

underrepræsenteret på områderne videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, 

hvilket begrænser deres økonomiske muligheder, selv om der ikke er noget videnskabeligt 

bevis for, at mænd har bedre evner end kvinder på disse områder; 

C. der henviser til, at kvinder i særlig grad er berørt af lave lønninger (21,2% i 2010 mod 

13,3% for mænd), især kvindelige arbejdstagere med et lavt uddannelsesniveau og kvinder 

med tidsbegrænsede kontrakter4; 

D. der henviser til, at den kønsbestemte forskel i pension viser, at kvinder i gennemsnit for 

EU ligger 39% lavere end mænd; 

E. der henviser til, at kvinder er mere udsat for fattigdom og social marginalisering end 

mænd, især når de er over 60 år (22,2% i 2010 i forhold til 17,3% for mænd)5; 

F. der henviser til, at ligestilling er et vigtigt redskab til økonomisk udvikling og social 

samhørighed; 

G. der henviser til, at samhørighedspolitikken er det vigtigste redskab til at gennemføre 

foranstaltninger mod arbejdsløshed og social marginalisering og er afhængig af 

investering i uddannelse og udvidelse af uddannelseskapaciteten; 

H. der henviser til, at der i tidens løb har vist sig en række økonomiske og social problemer i 

landdistrikterne såsom en dårligt udviklet iværksætterkultur, lav deltagelse i livslang 

læring og uddannelse blandt voksne, manglende efteruddannelse i landdistrikterne og en 

høj procentdel af personer, der arbejder i subsistenslandbrug; 

                                                 
1 Report on equality between women and men 2014 (Rapport om ligestilling mellem mænd og kvinder 2014). 
2  Eurostats tal for 2008 og 2013. 
3  Kommissionens rapport (2013) "Women active in the ICT sector". 
4  Ibid. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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I. der henviser til, at kvinders beskæftigelsesfrekvens stadig ligger på et lavt niveau i forhold 

til de mål, der blev opstillet i Europa 2020-strategien (11,5% under målet på 75%)1; 

J. der henviser til, at lige deltagelse af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet ifølge OECD's 

prognoser ville resultere i en stigning på 12,4 % i BNP pr. indbygger i 2030; 

K. der henviser til, at kvinder er underrepræsenterede i ledende stillinger, og at kun 30% af 

de nyetablerede virksomheder startes af kvinder;2;  

L. der henviser til, at over to tredjedele af europæerne bor i byer, som er produktive og 

innovative centre, men som samtidig skaber en koncentration af socialt marginaliserede 

personer, og de er derfor nøglen til at imødegå udfordringen med social marginalisering; 

M. der henviser til, at det stadig er et handicap at være enlig mor eller enlig forsøger på 

arbejdsmarkedet; 

N. der henviser til, at lige muligheder for mænd og kvinder og princippet om kønsbestemt 

integration udtrykkeligt indgår i strukturfondsforordningerne som  tværgående elementer, 

for så vidt angår planlægning og politisk gennemførelse; 

O. der henviser til, at familieforetagender tilbyder kvinder højere løn end SMV'er og giver 

mulighed for at komme ind i mandsdominerede erhverv; der henviser til, at kvinder, der 

arbejder i familieforetagender, har større sandsynlighed for at opnå ledende stillinger; der 

henviser til, at EU og medlemsstaterne bør tilskyndes til at fremme denne form for 

virksomhed og overtale kvinder til i højere grad at træde ind i familieforetagender; 

P. der henviser til, at støtte til ligestilling bortset fra at være et spørgsmål om retfærdighed og 

grundlæggende rettigheder, også drejer sig om konkurrenceevne, eftersom evnerne hos 

alle de kvinder, der er berørt af beskæftigelsesmæssig marginalisering, går til spilde, og 

det er en situation, som ikke er i overensstemmelse med bestræbelserne på at støtte den 

videnbaserede økonomi; 

1. beklager, at medlemsstaterne ikke har gjort mere for at fjerne den kønsbestemte 

lønforskel; er bekymret over, at kvinder i EU i gennemsnit tjener 16,4% mindre end 

mænd, der udfører arbejde af samme værdi, og arbejder gratis i hvad der svarer til 59 dage 

om året, hvilket stiller dem økonomisk ugunstigt og somme tider gør dem afhængige af 

deres partner; understreger, at det er vigtigt med foranstaltninger til at bekæmpe den 

kønsbestemte lønforskel, der også skaber en stor pensionsforskel på 39% mellem mænd 

og kvinder i EU; påpeger, at denne forskel er vokset i ni medlemsstater i løbet af de sidste 

fem år; bemærker, at en reduktion af den kønsbestemte lønforskel på 1% ifølge 

evalueringen af den europæiske merværdi ville medføre en stigning på 0,1% i den 

økonomiske vækst; bemærker, at det kan øge organisationers konkurrenceevne at give 

kvinder adgang til ledende stillinger; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre og 

opdatere deres statistik om kønsbestemt lønforskel; 

                                                 
1 Eurostat, Labour Force Survey (LFS), 2014 (andet kvartal). 
2  2020-Handlingsplan for iværksætterkultur -  En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa 

(COM(2012)0795). 
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2. opfordrer Kommissionen til at kræve løngennemsigtighed i forbindelse med de jobs, den 

skaber eller finansierer via samhørighedspolitikken og dermed til at afvise enhver form for 

ubegrundet lønforskel; 

3. mener, at EU på alle stadier i gennemførelsen af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde bør bestræbe sig på at udrydde uligheder og fremme ligestillingen 

mellem mænd og kvinder og integreringen af kønsaspektet samt på at bekæmpe 

forskelsbehandling, der er baseret på køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 

handicap, alder eller seksuel orientering; 

4. opfordrer til at erkende og bekæmpe forskellige former for diskrimination, dvs. ikke kun 

kønsbestemt ulighed, men også ulighed baseret på religion eller personlige 

overbevisninger, social oprindelse, seksuel orientering, alder, etnisk oprindelse og 

handicap med henblik på at iværksætte en relevant og effektiv social inklusionspolitik;  

5. bemærker, at den økonomiske krise har betydet et tilbageskridt for ligestillingen på mange 

områder; fremhæver betydningen af at sikre, at den økonomiske krise ikke bruges som 

argument for at fastholde den manglende ligestilling mellem mænd og kvinder, og at 

arbejdet med at tilvejebringe ligestilling fortsætter, selv under en sådan krise; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at ændre denne dynamik ved at fungere som pionerer for 

politikker, der aktivt fremmer ligestilling, med ordninger og budgetter, der har til formål 

at øge BNP pr. indbygger ved hjælp af sådanne midler;  

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at anvende de europæiske 

strukturfonde som redskaber til at opnå større ligestilling; opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at gennemføre en kønsanalyse og til at arbejde med kønsbudgettering 

med henblik på at opnå en mere ligelig fordeling af de finansielle ressourcer; 

8. anmoder Kommissionen om at inddrage statistiske indikatorer i Eurostat fordelt på de 

forskellige stater med henblik på at måle, hvilken indflydelse ligestillingen har på det 

økonomiske fremskridt med hensyn til både kvinders nuværende deltagelse på 

arbejdsmarkedet, og i hvor høj grad kvinder indgår i ledende stillinger og topledelse; 

9. anerkender, at SMV'er bidrager betydeligt til den europæiske økonomi, navnlig for så vidt 

angår jobskabelse; er skuffet over, at kvinder i meget mindre omfang end mænd er ledere 

af SMV'er; bemærker, at 5% af virksomhedsbestyrelserne i EU har en kvinde som 

formand, og at 18,6%  af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder; beklager, at kvinders 

deltagelse i iværksættervirksomhed kun er vokset meget lidt, fra 10% til 10,4%, i perioden 

2003-2012;  

10. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle deres bedste praksis med hensyn til at anspore 

kvinder til at starte SMV'er, til at udvikle strategier til fremme af kvinders 

iværksættervirksomhed og lette kvindelige iværksætteres adgang til finansiel støtte; 

glæder sig over, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) giver støtte til 

SMV'er med kvindelige ledere og tilskynder til støtte til aktiviteter, der fokuserer på 

uddannelse og adgang til finansiering; opfordrer Det Europæiske Ligestillingsinstitut 

(EIGE) til at prioritere indsamling af oplysninger om kvinders iværksættervirksomhed, 

navnlig om adgang til finansiering og økonomiske netværk; 
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11. beklager, at der gøres så lidt for at fremme kvinders deltagelse i beslutningstagende 

organer eller for at anspore dem til at starte deres egne virksomheder; bemærker, at 

forskelsbehandling på grund af f.eks. graviditet i vid udstrækning bruges til at udelukke 

kvinder fra det private og offentlige arbejdsmarked; 

12. bemærker, at kvinders underrepræsentation på områderne videnskab, teknologi, 

ingeniørvidenskab og matematik skyldes kønsstereotyper; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme kvinders indtræden i sektorer, der 

traditionelt betragtes som mandsdominerede, navnlig videnskab og nye teknologier, 

særligt ved hjælp af oplysningskampagner, med henblik på at få fuldt udbytte af den 

menneskelige kapital, som Europas kvinder repræsenterer; 

13. bemærker, at der er større sandsynlighed for, at kvinder ansættes i deltidsarbejde, 

lavtlønsjobs eller under usikre ansættelsesforhold, hvilket kan være til fordel for mødre, 

der kommer tilbage fra barselsorlov, men som også kan føre til fattigdom hos personer, 

der er i beskæftigelse, og til kønsbestemte pensionsforskelle; bemærker, at der stadig er 

fire gange så stor sandsynlighed for, at ansatte kvinder i Europa arbejder deltids, end at 

ansatte mænd gør det;1; er bekymret over de indbyrdes forskelle i tallene for 

deltidsarbejde medlemsstaterne imellem; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en 

ajourført, tilbundsgående analyse af de forskellige ansættelsesformer, herunder 

sammenligninger i og mellem de enkelte medlemsstater, med henblik på at kortlægge 

kønsbestemt ulighed i ansættelsesformerne, især med hensyn til deltidsarbejde; 

14. bekræfter, at det er nødvendigt at etablere børnepasningsfaciliteter til små børn for at øge 

kvindernes tilstedeværelse på arbejdsmarkedet, og opfordrer derfor Kommissionen til at 

støtte innovative projekter i denne retning; påpeger, at investering i offentlig infrastruktur 

såsom børnepasningsfaciliteter øger kvinders chance for aktivt at deltage i økonomien og 

arbejdsmarkedet; 

15. henstiller, at Kommissionen i forbindelse med samhørighedspolitikken afsætter en større 

del af EFRU's og ESF's finansiering til projekter, der giver kvinder mulighed for at få 

adgang til uddannelse og jobs af høj kvalitet; 

16. bemærker, at der er en stærk tendens i den kvindelige befolkning til at flytte fra land til by 

for at søge arbejdsmuligheder, hvorved der skabes en skæv kønsfordeling i beskæftigelsen 

i landdistrikterne; understreger den virkning, som dette har på økonomien og 

befolkningen, og betydningen af at udvikle landdistrikternes økonomi på en måde, der 

udnytter mænds og kvinders potentiale og giver sektorer, der normalt domineres af 

kvinder, samme status som mandsdomineret arbejde, samt betydningen af at bidrage hertil 

ved hjælp af ordninger, der støtter kvinders iværksættervirksomhed og letter 

harmonisering af de tjenesteydelser, der findes i landdistrikterne såsom børnepasning, 

ældrepleje, sundhedspleje og uddannelse; opfordrer også til at gøre en langsigtet indsats 

for at bekæmpe de faktorer, der tilordner mænd og kvinder til forskellige erhverv, med 

henblik på at opnå ligestilling på arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne og 

Kommissionen til at fremme kvinders iværksættervirksomhed i landdistrikterne;  

                                                 
1  Report on equality between women and men 2014 (Rapport om ligestilling mellem mænd og kvinder 2014), 

Kommissionen, GD for Retlige Anliggende og Forbrugere.  
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17. understreger, at det er af afgørende betydning at påbegynde gennemførelsesprogrammer, 

der fokuserer på at udvikle kvinders færdigheder som iværksættere og ledere, med henblik 

på at øge antallet af virksomheder både i landdistrikter og byområder; understreger 

betydningen af at fremme lige beskæftigelsesmuligheder ved at engagere kvinder, især i 

landdistrikterne, i at oprette deres egne virksomheder; 

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge, om der kan indføjes 

kønsklausuler i offentlige udbudsprocedurer med henblik på at tilskynde virksomhederne 

til at tilstræbe lighed mellem kønnene inden for deres organisationer, samtidig med at de 

overholder EU's konkurrencelovgivning; 

19. påpeger, at der findes betydelige kønsbestemte skævheder, som må afhjælpes ved at lette 

og fremme adgangen for kvinder til kurser i nye teknologier; 

20. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere den digitale økonomis dagsorden og 

understreger, at fuldstændig bredbåndsadgang er afgørende for at kunne give kvinder og 

virksomheder valgmuligheder i form af fleksible arbejdsordninger og mulighed for at 

arbejde hjemmefra. opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen samt lokale og regionale 

myndigheder til at støtte investering i uddannelse af kvinder inden for IKT-sektoren på en 

måde, der forbedrer folks balance mellem arbejds- or familieliv; 

21. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til med henblik på at opnå mål 

vedrørende beskæftigelse og social inklusion, at tage hensyn til de behov, som kvinder, 

der vender tilbage fra barselsorlov, har, motivere deres arbejdsgivere til at rekruttere 

kvinder efter barselsorlov, fremme fleksible arbejdsordninger og fremme 

videreuddannelse (livslang læring), således at kvinder får mulighed for gnidningsløst at 

genoptage deres karriere; 

22. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne samt lokale og regionale myndigheder til at 

tage hensyn til politikker til beskyttelse af kvinder i deres investeringsprogrammer og til at 

sikre, at midlerne kanaliseres i retning af effektiv beskæftigelse og faglig udvikling og 

ikke misbruges; 

23. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne samt lokale og regionale myndigheder til 

systematisk at anspore til en fremgangsmåde med anvendelse af e-læringsplatforme til at 

udvikle kvinders iværksætterfærdigheder samt iværksættervirksomhed i grænseområder; 

giver udtryk for særlig bekymring i forbindelse med behovet for at skabe netværk for 

partnerskaber på tværs af grænserne, der er baseret på dialog og kommunikation mellem 

partnerinstitutioner, med henblik på at organisere offentlige debatter om kvinders 

iværksættervirksomhed og iværksættervirksomhed på tværs af grænserne; 

24. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til, med henblik på at nå mål om større 

kapacitet i pasningsfaciliteter for småbørn, at gøre bedre brug af både kvantitative og 

kvalitative indikatorer, således at alle børn sikres lige adgang til pasning og uddannelse af 

høj kvalitet; 

25. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme investering i 

uddannelsesordninger, der har til formål at hjælpe kvinder med at blive integreret på 

arbejdsmarkedet, navnlig de kvinder, der tidligere har brugt al deres tid på at være mødre 
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eller pleje andre omsorgskrævende personer, samt fremme investering i plejetjenester for 

børn, ældre og andre med behov, som både er tilgængelige og prismæssigt overkommelige 

og følger en tidsplan, der passer for personer på fuldtidsarbejde, med henblik på at sikre 

balance mellem arbejds- og familieliv samt på at afhjælpe arbejdsløshed og social 

marginalisering; 

26. opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge budgetforanstaltninger, der tager hensyn til 

kønsspørgsmål ved planlægning af samhørighedspolitikken, i et forsøg på at undersøge 

ikke blot de ordninger, der specifikt tager sigte på kvinder, men også alle andre ordninger 

og politikker, der indføres af de offentlige myndigheder, samt deres indvirkning på 

tildelingen af ressourcer og deres bidrag til ligestillingen mellem mænd og kvinder; 

27. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre og udvide kønsbudgetteringen og opfordrer 

Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis på kønsbudgetteringsområdet. 
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