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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at overgangen til en ny bæredygtig økonomi ikke bør bruges som et 
påskud til at skære ned på forskellige ligestillingsforanstaltninger, men i stedet skal ses 
som en unik mulighed for at øge kvinders deltagelse på EU's arbejdsmarked, da dette er en 
forudsætning for at sikre bæredygtig vækst og imødekomme kravene fra den 
miljømæssige forandring i et aldrende samfund,

B. der henviser til, at overgangen til en ny, bæredygtig økonomi ikke bør bruges som et 
påskud til at udelukke de mest sårbare og mindst kvalificerede arbejdstagere fra 
arbejdsmarkedet; der følgelig henviser til behovet for at undgå, at virksomheder 
"skummer fløden", hvorved de mindst kvalificerede vil blive de første ofre,

C. der henviser til, at nylige undersøgelser viser, at tilstedeværelsen af kvinder på alle 
ansvarsniveauer udgør en øget værdi for virksomhederne, særlig i forhold til deres 
økonomiske resultater,

D. der henviser til, at kvinder sikrer sig størstedelen af universitetsuddannelserne i EU, og at 
de udgør et flertal af de studerende inden for handel, management og jura, men at de 
stadig beklæder et mindretal af ledelsesposterne i virksomheder og offentlige instanser;

E. der henviser til, at kvinder særlig på grund af kønsdiskriminerende stereotyper inden for 
uddannelse og i samfundet er underrepræsenterede på områder, som fejlagtigt bliver 
betragtet som "mandlige", såsom informationsteknologi, ingeniørarbejde og fysik samt 
tekniske fag, f.eks. mekanikerarbejde og murerarbejde,

F. der henviser til, at en ny økonomi vil tage form i et aldrende samfund med en 
arbejdsstyrke, der bliver mindre, hvilket gør det nødvendigt at tiltrække flere kvinder til at 
udføre betalt arbejde ved at tilpasse tilrettelæggelsen af arbejdet til og forberede 
arbejdsgivere i alle sektorer på en mere forskelligartet arbejdsstyrke,

1. understreger, at vi kun ved at øge den kvindelige deltagelse på det europæiske 
arbejdsmarked fuldt ud kan udnytte vækstpotentialet og jobpotentialet i den nye økonomi, 
eftersom reduktionen af kløften mellem mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens har 
tegnet sig for halvdelen af stigningen af Europas samlede beskæftigelsesfrekvens og en 
fjerdedel af den årlige økonomiske vækst siden 1995;

2. understreger vigtigheden af at fokusere på ligestilling mellem kønnene i overgangen til en 
ny, bæredygtig økonomi, da kvinder er mere tilbøjelige til at befinde sig i en usikker 
stilling på arbejdsmarkedet på grund af usikre arbejdsforhold og en konstant kønsbaseret 
lønforskel; anerkender behovet for, at kvinder skal have mulighed for at vælge, hvilken 
type arbejde, de ønsker at påtage sig, hvis de ønsker at arbejde; opfordrer til udvikling af 
arbejdsmarkedspolitikker på medlemsstatsniveau, som tager højde for kønsaspektet, 
suppleret med programmer, som styrker kvinder og giver dem tillid; minder om, at dette 
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kan opnås ved at fastsætte en højere standard for uddannelsen af piger og kvinder inden 
for fag, der normalt er mandsdominerede;

3. mener i betragtning af at kønsopdelingen i beskæftigelsen, hvor jobbenes værdi og løn 
varierer, alt efter om de hovedsagligt er mande- eller kvindeerhverv, er en stor kilde til 
ulighed, at grønne job kan være en mekanisme til bedre at aflønne kvinders arbejde, så 
kvindelige arbejdstageres sociale fremgang sikres, og derved tage fat på spørgsmålet om 
kønsbalancen og lønforskellene mellem kønnene;

4. opfordrer til et EU-initiativ, der skal øge bevidstheden blandt arbejdsgivere, særlig i 
traditionelt mandsdominerede sektorer, om behovet for og fordelene ved en mere 
forskelligartet arbejdsstyrke i et aldrende samfund og tilbyde dem værktøjer, der skal 
forberede dem på mere mangfoldighed;

5. understreger, at "grønne job" har potentiale til at blive et vigtigt vækstsegment på 
fremtidens arbejdsmarkeder i EU, at over 20 mio. job i Den Europæiske Union i dag kan 
betragtes som "grønne", og at nye oplysninger viser, at alene antallet af arbejdspladser i 
sektoren for vedvarende energiformer har potentiale til at fordobles til 2,8 mio. inden 
2020; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at kvinder i lige så 
høj grad som mænd får gavn af dette,

6. påpeger, at investering i social infrastruktur er en mulighed for at modernisere Europa og 
fremme ligestilling og kan betragtes som en parallel strategi til modernisering af den 
fysiske infrastruktur gennem investering i grønne teknologier; mener, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder derfor bør være en politisk prioritet og et væsentligt værktøj;

7. påpeger med det i mente at kun 30 % af alle iværksættere er kvinder, og at få kvinder er 
selvstændige, at de barrierer, der for øjeblikket forhindrer kvinder i at blive iværksættere, 
bør fjernes, fordi iværksættere er afgørende for produktivitet og vækst i en bæredygtig 
økonomi;

8. opfordrer medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger, særlig 
lovgivningsmæssige, for at fremme en afbalanceret tilstedeværelse af kvinder og mænd på 
ledelsesposterne i virksomheder og politiske instanser; glæder sig over den norske 
regerings beslutning om at påtvinge, at mindst 40 % af hvert køn skal være repræsenteret i 
bestyrelsen i både private og offentlige virksomheder;

9. understreger, at en målrettet indsats for at sikre kvinders adgang til uddannelse på alle 
niveauer ved at bekæmpe kønsdiskriminerende stereotyper og at sørge for livslang læring 
er afgørende for at nedbryde kønsopdeling på arbejdsmarkedet; opfordrer til at stille den 
rette uddannelse til rådighed for at forhindre underrepræsentation af kvindelige 
arbejdstagere i grønne job, eftersom et massivt fravalg af videnskab og teknologi fra 
kvindernes side vil hæmme Europas vækst og bæredygtighed, og efterlade mange 
talentfulde og kvalificerede unge kvinder i udkanten af beskæftigelse og økonomisk 
sikkerhed;

10. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for politikker for lige beskæftigelsesmuligheder og 
at indføre familievenlige arbejdsvilkår som en forudsætning for bæredygtig vækst, både i 
økonomisk og miljømæssig forstand;
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11. opfordrer til et specifikt EU-initiativ, der skal tiltrække piger til MINT-erhvervene 
(matematik, informationsvidenskab, naturvidenskab og teknologi) og bekæmpe 
stereotyper, som stadig dominerer disse erhverv; understreger, at mediernes rolle og 
uddannelse er nøglen til at bekæmpe sådanne stereotyper;

12. understreger, at for at sikre lige muligheder for deltagelse i erhvervsuddannelse og 
livslang læring, bør der tages større hensyn til, at mænd og kvinder kan opfylde deres 
familieroller og omsorgsforpligtelser; opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre 
økonomisk overkommelige, fleksible børnepasningsmuligheder af høj kvalitet;

13. understreger, at unge kvinder i overgangen fra skole til arbejde bør styres hen imod 
lærepladser, hvor de er underrepræsenterede, og dette skal fremmes ved planlægning 
mellem skoler, universiteter, uddannelsescentre og/eller virksomheder, så de kan tilegne 
sig specifikke færdigheder og evner, også på højt niveau og ekspertniveau, gennem 
arbejdserfaring ved at arbejde under ordnede snarere end usikre forhold, og med udsigt til 
realisering; 

14. opfordrer EU og medlemsstaterne til i forbindelse med programmerne under Den 
Europæiske Socialfond (ESF) at prioritere grønne jobs til kvinder højere, idet der tages 
hensyn til, at ESF financierer uddannelsesprojekter på områder som vedvarende energi og 
økoturisme; understreger, at en større indsats er påkrævet for at øge den kvindelige 
deltagelsesfrekvens i ESF-støttede projekter, som for øjeblikket ligger på under 10 %; 
opfordrer til at indføre kønsspecifik budgettering i ESF samt i genopretningsplaner og 
strukturtilpasningsprogrammer for at sikre, at sådanne programmer tiltrækker og 
integrerer kvinder i lige så høj grad som mænd;

15. understreger, at institutionelle bestræbelser for at skabe arbejdspladser i en ny, bæredygtig 
økonomi også bør sigte efter at styrke de faglige kompetencer hos de fattigste 
arbejdstagere, som også er en del af den dynamiske arbejdskraft på arbejdsmarkedet;

16. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på de fattigste borgere, særlig 
kvinder, som i deres dagligdag oplever ekstrem fattigdom, og for hvem integration på 
arbejdsmarkedet kræver særlige ledsageforanstaltninger;

17. opfordrer EU-institutionerne og de nationale institutioner samt virksomheder og 
arbejdsmarkedets parter til at være særlig opmærksomme på integrationen af kvinder fra 
marginaliserede minoriteter, såsom romakvinder;

18. opfordrer EU-institutionerne og de nationale institutioner til at tage fat på spørgsmålene 
om den nye, bæredygtige økonomi gennem de europæiske temaår, såsom det europæiske 
år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010), det europæiske år for 
frivilligt arbejde (2011) og forslaget om et europæisk år for aktiv aldring og solidaritet 
mellem generationerne (2012), for at understrege betydningen af at styrke forskellige 
sektorpolitikker;

19. understreger behovet for at øge kvinders deltagelse i fagforeninger i utraditionelle 
beskæftigelsessektorer, da beskyttelsen af kvinders rettigheder, såsom retten til lige løn, 
barselsorlov, rimelige arbejdstider og et ikke-diskriminerende arbejdsmiljø er afgørende, 
hvis job i den nye økonomi skal være socialt bæredygtige;
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20. opfordrer medlemsstaterne til at kræve, at offentlige og private virksomheder udarbejder 
planer, der skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, samt et rapporteringssystem 
om de opnåede fremskridt;
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