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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at ligestilling er en fast bestanddel af social- og arbejdsmarkedspolitikken, 
som er et af de vigtigste områder, der henhører under "delt kompetence" som defineret i 
udkastet til traktat om en forfatning for Europa, og som sådan bør indgå i 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der har en direkte indvirkning på EU's 
produktionspotentiale;

2. mener, at EU's industris konkurrenceevne hænger sammen med de demografiske 
udfordringer, som EU står over for i dag, og som vil blive mere udtalte i den nærmeste 
fremtid; mener i denne forbindelse, at fremme af ligestilling og en bedre balance mellem 
kvinder og mænd i arbejdslivet vil bidrage til at afbøde de negative virkninger af 
demografiske ubalancer;

3. henleder opmærksomheden på den omstændighed, at princippet om "lige løn for lige 
arbejde" er et retfærdigt princip, der fremmer arbejdskraftens produktivitet og 
konkurrenceevnen for de industrier, der er udsat for international konkurrence, og at 
fjernelse af skævhederne mellem kønnene vil bidrage til at belønne en indsats og 
bekæmpe kønsstereotyper på arbejdspladsen;

4. opfordrer Kommissionen til at bestille en feasibility-undersøgelse af de potentielle 
virkninger, som en EU-politik, der går ud på at anvende positiv forskelsbehandling af 
kvinder i forbindelse med ansættelse i den private sektor, vil have på medlemsstaternes 
velfærds- og pensionssystemer;

5. støtter enhver EU-ordning, som Kommissionen måtte finde relevant, og som vil tilskynde 
til og fremme kvinders iværksættervirksomhed;

6. opfordrer Kommissionen til at forholde sig positivt til arbejdsmarkedets parters holdning 
om, at der skal gennemføres en konsekvensvurdering af alle reviderede eller nye EU-
politikker, hvis ligestillingsspørgsmålet skal indarbejdes i alle politikker.


