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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 

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

vedtager: 

A. der henviser til, at lighed er en grundlæggende værdi i EU og en nødvendig forudsætning 

for at nå Europa 2020-målene om beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse, hvortil 

overholdelse af den nationale ligestillingslovgivning og behørig gennemførelse af EU's 

ligestillingsdirektiver kan yde et væsentligt bidrag; 

B. der henviser til, at kvinders adgang til arbejdsmarkedet er en faktor med betydning for 

diversiteten i kvalifikationer på jobmarkedet, der som direkte følge har, at 

virksomhederne får adgang til bedre ressourcer og dermed til større konkurrenceevne, 

beskæftigelse og vækst på det indre marked, 

C. der henviser til, at kvinder rammes af nedskæringer i offentlige tjenesteydelser, herunder 

inden for sundhedsvæsenet, på uddannelsesområdet og i boligsektoren, både direkte som 

brugere og ansatte og indirekte via deres støtte til familiemedlemmer, der er afhængige af 

centrale offentlige tjenesteydelser; der henviser til, at nedskæringer i udgifterne til 

sundhedspersonale har øget den plejebyrde, der påhviler kvinder i mange medlemsstater, 

som ofte arbejder under arbejdsforhold præget af usikkerhed eller udnyttelse;  

D. der henviser til, at beskæftigelsen og somme tider væksten på EU's indre marked delvis 

afhænger af mænd og kvinders mulighed for at opnå en god balance mellem arbejds- og 

privatliv; 

E. der henviser til, at den økonomiske krise og budgetkonsoliderende politikker i 

uforholdsmæssig grad har ramt kvinder, især kvinder fra marginaliserede samfund, unge 

kvinder og kvinder, der lider under flere forskellige former for diskrimination; 

F. der henviser til, at finanspolitisk bæredygtighed er et af målene i Europa 2020-strategien, 

og der henviser til, at medlemsstaternes investering i uddannelse i almindelighed og i 

uddannelse af unge kvinder i særdeleshed er en integreret del af deres nationale 

budgetter; 

G. der henviser til, at arbejdsmarkeds- og jobskabelsespolitikker skal have til formål at 

skabe jobs af høj kvalitet i overensstemmelse med ILO's dagsorden for ordentligt arbejde; 

H. der henviser til, at den vedvarende store ungdomsarbejdsløshed og omfattende sociale 

udstødelse overalt i EU har ført til ødelæggelse af menneskelig kapital og har ramt 

kvinder og piger i uforholdsmæssig grad; der henviser til, at disse langsigtede virkninger 

af den økonomiske krise skal afhjælpes på en måde, der tager hensyn til kønsaspektet; 

I. der henviser til, at den nuværende økonomiske situation har vist, at der er behov for en 

stærkere samordning mellem medlemsstaternes makroøkonomiske og budgetmæssige 

politik for at opnå en mere integreret og afbalanceret økonomisk union; 

1. beklager, at ligestillingsaspektet ikke indgår i Europa 2020-strategien, og opfordrer 
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Kommissionen og Rådet til at indføre en ligestillingssøjle og en overordnet målsætning 

om ligestilling mellem kønnene i strategien; 

2. gentager, at målet om at koordinere den økonomiske politik og finanspolitikken i 

medlemsstaterne kun kan nås, hvis der også sker en koordinering af 

ligestillingspolitikken; 

3. glæder sig over de landespecifikke henstillinger, som har til formål at fremme ligestilling 

mellem kønnene, men opfordrer til større inddragelse af ligestillingsaspektet i 

udarbejdelsen af landespecifikke henstillinger, særlig hvad angår arbejdsmarkedsreformer 

og balance mellem arbejds- og privatliv; opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

medlemsstaterne gennemfører det europæiske semesters landespecifikke henstillinger om 

styrkelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder ved hjælp af gennemsigtighed og 

ved at imødegå den kønsbestemte lønforskel; opfordrer ligeledes til, at der indføjes 

specifikke ligestillingspolitiske retningslinjer om reduktion af andre kønsbestemte 

forskelle i den årlige vækstundersøgelse; 

4. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fjerne begrænsningerne for kvinders 

deltagelse på arbejdsmarkedet, især ved at indføre mekanismer, navnlig passende 

barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov, der skal standardiseres over hele EU, for at 

give kvinder mulighed for at opnå en god balance mellem arbejds- og privatliv; 

5. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at inkorporere den ligestillingspolitiske 

dimension i deres stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer 

ved hjælp af kvalitative mål og foranstaltninger til bekæmpelse af vedvarende 

kønsbestemte skævheder, der ofte resulterer i, at kvinder havner under fattigdomsgrænsen 

på et senere stadium i deres liv, samt til systematisk at anvende principperne om 

kønsbudgettering med henblik på at undersøge de nuværende handlingsprogrammer og 

politikker, deres indvirkning på ressourcefordelingen og deres bidrag til ligestillingen 

mellem mænd og kvinder; 

6. minder medlemsstaterne og Kommissionen om, at barrierer, der forhindrer kvinder i at få 

adgang til arbejdsmarkedet, har direkte virkning på det potentielle afkast af 

medlemsstaternes investering i uddannelse; 

7. gentager sin opfordring til Kommissionen om at gøre det lettere at overvåge de 

overordnede mål om beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse ved at anmode 

medlemsstaterne om at bruge kønsopdelte data og definere supplerende kønsspecifikke 

indikatorer; 

8. fremhæver, at medlemsstaterne bør øge andelen af børn og unge voksne i 

uddannelsessystemet og sætte mere fokus på problemet med tidligt skolefrafald, især ved 

at indsamle oplysninger om de primære årsager hertil, i den hensigt at vedtage og 

gennemføre politikker til forebyggelse af frafald; 

9. opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at gøre større brug af 

strukturfonde til investering i offentlige strukturer og tjenester til pasning af børn og pleje 

af ældre og andre omsorgsafhængige; bemærker den uforholdsmæssigt store virkning, 

som manglen på investeringer i offentlige pasnings- og plejestrukturer og -tjenester har 

for enlige forsørgere, hvoraf langt størstedelen er kvinder; 
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10. understreger, at det er nødvendigt at prioritere indsatsen mod arbejdsløshed, fattigdom og 

social udstødelse, hvilket først og fremmest rammer kvinder, og at prioritere bæredygtig 

beskæftigelse/kvalitetsjob, investeringer og offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet, som 

sikrer social integration, navnlig på områderne uddannelse, sundhed, børnepasning, 

pasning af plejekrævende personer, offentlig transport og sociale tjenesteydelser; 

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde og gennemføre 

landespecifikke henstillinger om emner, der specifikt vedrører kvinders stilling på 

arbejdsmarkedet, herunder bl.a.  

i) nedbrydning af de strukturelle barrierer, som kvinder står overfor i forbindelse med 

at komme ind på og avancere i mandsdominerede sektorer såsom videnskab, 

teknologi, iværksættervirksomhed, finansvæsen og den grønne økonomi; 

ii) løsning af problemet med kønsbestemte løn- og pensionsforskelle i de forskellige 

sektorer 

iii) bestræbelser på at øge kvinders repræsentation i den økonomiske beslutningstagning 

i de forskellige sektorer 

iv) opfyldelse af behovet for at styrke kvinders og pigers indflydelse og status ved hjælp 

af formel og uformel uddannelse, navnlig på områderne videnskab, teknologi, 

ingeniørvirksomhed, matematik, iværksættervirksomhed, økonomi og 

handelsvidenskab samt behovet for at forbedre faciliteter til matchning af 

kvalifikationer, erhvervsuddannelse og livslang læring for arbejdende kvinder i de 

forskellige sektorer; 

12. bemærker, at den finansielle og økonomiske krise har haft alvorlige følger for de 

demografiske udfordringer, som Europa står over, herunder den aldrende befolkning; 

bemærker, at de kønsbestemte pensionsforskelle i Europa ligger på 39 %; understreger, at 

beskæftigelsespolitikken og udformningen af ordningerne for sociale overførsler har 

vidtgående konsekvenser for kvinders mulighed for at betale pensionsbidrag, og at de 

landespecifikke henstillinger bør tage hensyn til dette; mener, at de kønsbestemte 

virkninger af et længere arbejdsliv skal undersøges; 

13. opfordrer den eller de ansvarlige kommissærer til hvert år at drøfte kønsaspekterne i den 

årlige vækstundersøgelse med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; 

14. understreger, at det er nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne vurderer 

strukturreformpolitikkernes indvirkning på kvinder i marginaliserede samfund, der er 

udsat for flere forskellige former for diskrimination; opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde landespecifikke henstillinger særligt med henblik på at fjerne de hindringer, 

som disse kvinder står overfor; 

15. er dybt bekymret over, at nedskæringer i finansiering af kvindeorganisationer og -

institutioner samt ligestillingsorganer har ført til lukninger og en betydelig begrænsning 

af foranstaltningerne; 

16. opfordrer til, at der indføjes specifikke retningslinjer og procedurer i det europæiske 

semester med henblik på at sikre ansvarlighed, høring af og dialog med nationale 



 

PE560.862v03-00 6/7 AD\1073296DA.doc 

DA 

interesserede parter, civilsamfundsorganisationer og fagforeninger; 

17. understreger, at fleksibilitet på arbejdsmarkedet ikke må ske på bekostning af forskellige 

former for social beskyttelse såsom mindsteløn, kollektive overenskomstrettigheder eller 

barsels- og faderskabsrettigheder eller beskyttelse af sikre kvalitetsjobs i 

overensstemmelse med dagsordenen for ordentligt arbejde; påpeger den vigtige rolle, som 

civilsamfundets engagement, den sociale dialog, fagforeningernes og arbejdstagernes 

repræsentation spiller for udformningen og gennemførelsen af arbejdsmarkedspolitikker; 

18. udtrykker sin bekymring over, at deregulering og indførelse af fleksibilitet i 

arbejdsforholdene i mange medlemsstater har ført til krænkelse af 

beskæftigelseslovgivningen, herunder til direkte og indirekte forskelsbehandling af 

kvinder; 

19. foreslår, at det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder inddrages 

tættere i det europæiske semester; 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre mere for at bruge genopretningen 

efter den økonomiske krise som anledning til at fremme en mere social og miljømæssigt 

bæredygtig økonomisk model ved bl.a. at fremme grøn jobskabelse og socialøkonomisk 

virksomhed og alternative erhvervsmodeller såsom gensidige selskaber og kooperativer; 

21. påpeger, at kvinder i Europa er overrepræsenteret inden for deltidsbeskæftigelse, 

midlertidig, lavtlønnet og uregistreret beskæftigelse, og at de usikre arbejdsforhold har 

bredt sig i de senere år som følge af spareforanstaltninger, herunder deregulering af 

arbejdsmarkedet og reform af arbejdstagerrettigheder og overenskomstpraksis; er dybt 

bekymret over, at omfanget af fattigdom for folk i arbejde er vokset. 
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