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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Det Særlige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at de udfordringer, som EU og dets borgere står over for i form af bl.a. 
den globale økonomiske krise, vækstøkonomiernes hurtige fremgang, overgangen til et 
samfund med lav CO2-udledning, aldrende befolkninger, der truer den sociale models 
holdbarhed, behovet for ægte ligestilling mellem kvinder og mænd, produktionens og 
opsparingens overflytning til vækstøkonomierne samt truslerne om terrorisme og 
organiseret kriminalitet, kræver en håndfast respons fra EU og dens medlemsstater,

B. der henviser til, at Europa 2020-strategien bør hjælpe Europa med at overvinde krisen og 
genvinde sin styrke gennem jobskabelse og intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og 
at denne strategi er baseret på fem overordnede mål om fremme af beskæftigelsen, 
forbedring af betingelserne for innovation, forskning og udvikling, opfyldelse af 
målsætningerne i forbindelse med klimaændringer og energi, forbedring af 
uddannelsesniveauet og fremme af social integration, navnlig gennem en reduktion af 
fattigdom og ligestilling,

C. der henviser til, at strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015 fastslår, 
at den næste flerårige finansielle ramme vil sikre støtte til gennemførelse af aktionerne i 
denne strategi,

Den demografiske udfordring

1. understreger, at EU må finde en løsning på den demografiske udfordring; konstaterer, at 
kombinationen af en mindre arbejdsstyrke og en højere andel af pensionister vil lægge 
yderligere pres på EU's sociale systemer og økonomiske konkurrenceevne, hvilket i 
stigende grad vil give store problemer i henseende til kønsbetinget fattigdom i 
betragtning af det store antal ældre kvinder og de aktuelle uligheder i velfærden;

2. understreger, at det, der bør prioriteres, er en omfattende aktion, der forbinder emnet lige 
muligheder med landespecifikke vækstindikatorer og fremhæver sammenhængen mellem 
kvinder, arbejde, økonomi, fertilitet og en aldrende befolkning for at nedbryde den onde 
cirkel af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, lave fødselstal, utilstrækkelig vækst og 
uholdbare velfærdsordninger;

3. understreger de store forskelle i mænds og kvinders adgang til og muligheder for at udøve 
magt over økonomiske strukturer, da kvinder kun i ringe grad er repræsenteret i den 
økonomiske beslutningstagning, herunder i forbindelse med fastlæggelsen af den 
finansielle, monetære, erhvervsmæssige og andre former for økonomiske politik;

4. understreger betydningen af kønsbudgettering som et værktøj til god forvaltning med 
henblik på at forbedre effektiviteten og retfærdigheden, korrekt overvågning af, hvorledes 
budgettildelingerne påvirker kvinders og mænds økonomiske og sociale muligheder og 
fleksibilitet til at omstrukturere dem, der påvirker ligestillingen negativt; mener, at en 
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omfattende analyse af kønsaspekterne i planlægningsprocessen for EU-budgettet vil 
forbedre målretningen af bevillinger på en sådan måde, at lighed og social samhørighed 
øges;

5. opfordrer til, at SMV'er og iværksættere, med særlig fokus på kvindelige iværksættere, der 
statistisk set er mere risikovillige, men som udsættes for massiv forskelsbehandling, hvad 
angår adgang til finansiering, placeres centralt i Europa 2020-strategien; kræver følgelig 
øget støtte i den næste flerårige finansielle ramme til samtlige programmer og 
instrumenter, der sigter mod at fremme SMV'er, især programmet for konkurrenceevne og 
innovation (CIP); understreger endvidere behovet for øget adgang til 
finansieringsinstrumenter uden hensyntagen til køn, der er tilpasset SMV'ernes behov, 
bl.a. gennem en udvidelse af CIP's garantiinstrumenter og finansieringsfaciliteten med 
risikodeling (RSFF) under forskningsrammeprogrammet;

6. påpeger, hvor vigtigt det er at sikre en passende finansiering af programmer for 
uddannelse, mobilitet, fremme af ligestilling og livslang læring, da det kan bidrage 
væsentligt til kampen mod arbejdsløshed og virkeliggørelsen af det overordnede mål for 
Europa 2020 om en beskæftigelsesgrad på 75 %; understreger, at dette mål kun kan nås, 
hvis ikke blot arbejdsløsheden mindskes, men også mange af de ubeskæftigede, hvoraf de 
fleste er kvinder, kommer ind på arbejdsmarkedet;

7. erkender, at politikkerne for vækst og beskæftigelse kan gøres mere effektive ved en 
integration af kønsaspektet, da det ofte forholder sig således, at der ikke har været 
tilstrækkelig opmærksomhed omkring kønsanalyser, hvilket har betydet, at der ikke er 
blevet taget tilstrækkeligt højde for kvinders bidrag og bekymringer;

8. er af den opfattelse, at flagskibsinitiativet vedrørende nye kvalifikationer og job bør tillade 
mere fokus på unge, personer, der forlader skolen tidligt, enlige mødre, ældre, dårligt 
stillede, handicappede og indvandrere; understreger, at Den Europæiske Socialfond (ESF) 
bør yde passende ressourcer til foranstaltninger, der har til formål at forbedre adgangen til 
arbejdsmarkedet og bekæmpe arbejdsløshed og social udstødelse;

9. er af den opfattelse, at specifikke foranstaltninger til udvikling af unge kvinders tekniske 
og videnskabelige færdigheder skal indgå i den europæiske investeringsplan for 
beskæftigelse, miljø og innovation for at forbedre deres kvalifikationer og 
beskæftigelsesmuligheder, navnlig i strategiske vækstsektorer, hvor de er 
underrepræsenteret;

10. bemærker, at den økonomiske, kulturelle og sociale vækst i EU kun kan forbedres i et 
stabilt, lovligt og sikkert miljø med beskyttelse af de borgerlige frihedsrettigheder og 
sikring af ligestillingen mellem kvinder og mænd og lige muligheder; mener derfor, at en 
effektiv politik for indre anliggender er en forudsætning for økonomisk genopretning og et 
væsentligt element i en bredere politisk og strategisk kontekst; understreger den vigtige 
rolle, som politikkerne vedrørende indre anliggender spiller i forhold til EU's indsats 
udadtil;

11. understreger behovet for en stærkere og mere effektiv integration af ligestillingspolitik og 
værktøjer for integration af kønsaspektet i den kommende programmeringsperiode;
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12. understreger, at EU's udenrigspolitik bør være baseret på EU's grundlæggende principper 
og værdier, nemlig demokrati, respekt for menneskerettighederne, og retsstatsprincippet 
samt fremme af ligestillingen mellem kvinder og mænd; gentager behovet for at udstyre 
Unionen med tilstrækkelige og målrettede midler til at fremme disse værdier globalt;

13. gentager, at kriseforebyggelse og -styring er vigtige prioriteter for EU; understreger 
derfor, at det er nødvendigt at sikre effektive og tilstrækkeligt finansierede instrumenter til 
dette formål; mener, at det nuværende stabilitetsinstrumentet fortsat er et vigtigt middel, 
der giver EU mulighed for at reagere øjeblikkeligt på krisesituationer, men at der bør 
lægges mere vægt på langsigtede forebyggende foranstaltninger via mere responsive 
geografiske og kønsspecifikke programmer;

14. opfordrer Kommissionen til at foreslå proaktive foranstaltninger inden for Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med henblik på at støtte 
kvinders beskæftigelse i landdistrikter;

15. understreger, at det er nødvendigt at forhøje budgetbevillingerne til ESF for at sikre de 
nødvendige ressourcer til foranstaltninger med sigte på at forbedre uddannelser og 
erhvervsuddannelser og dermed adgangen til arbejdsmarkedet og bekæmpelsen af 
arbejdsløsheden og til foranstaltninger og aktiviteter under strategien for social inklusion 
og "Europa 2020"- flagskibsinitiativet til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 
blandt dårligt stillede og sårbare personer, især kvinder, herunder kvinder i prekære og 
usikre ansættelsesforhold;

16. foreslår derfor følgende struktur for den næste flerårige finansielle ramme:

1. Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (Europa 2020)

1a. Viden for vækst og beskæftigelse
herunder forskning og innovation, uddannelse og livslang læring, det indre marked og 
sociale anliggender

1b. Bæredygtig udvikling
herunder landbrug, fiskeri, miljø, klimaforandringer, energi og transport

1c. Samhørighed for vækst og beskæftigelse
herunder samhørighedspolitik (social, økonomisk og territorial samhørighed)

2. EU-borgerskab

herunder kultur, ungdom, ligestilling mellem kvinder og mænd, kommunikation og frihed, 
sikkerhed og retfærdighed

3. Det globale Europa

herunder foranstaltninger udadtil, naboskab og udvikling

4. Finansiel styring

herunder en forbindelse til den europæiske stabilitetsmekanisme
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5. Administration
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