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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 et af målene for EU 2020-strategien er at øge beskæftigelsen for mænd 
og kvinder i EU til 75 %, og at beskæftigelsen for kvinder for øjeblikket er på 58,2 % med 
store forskelle mellem medlemsstaterne,

B. der henviser til, at EU 2020-strategien lægger vægt på miljømæssig forandring, 
anvendelse af vedvarende energi og videnskabs- og teknologiintensive grønne job med 
henblik på at opnå en bæredygtig økonomi; der henviser til, at kvinder stadig er 
underrepræsenteret i såvel kurser som relaterede job, hvilket fører til drastisk 
kønsopdeling i sektorer, 

C. der henviser til, at kvinder stadig er underrepræsenteret i virksomheder i EU, hvor de i 
gennemsnit udgør 30 % af alle iværksættere, selv om mikrokredit er et vigtigt redskab for 
kvindelige iværksættere og oprettelse af familievirksomheder,

D. der henviser til, at over 60 % af alle studerende, der tager en universitetseksamen, er 
kvinder, men at der ikke er nok kvinder og piger, der studerer naturvidenskab, hvilket 
fører til kraftig kønsopdeling i sektorer, og at kløften mellem mænds og kvinders 
beskæftigelse i it-sektoren over tid har haft tendens til at vokse i stedet for at mindskes,

E. der henviser til, at der stadig forekommer skæv kønsfordeling på EU's arbejdsmarkeder 
med hensyn til løn, lønforskelle mellem deltids- og fuldtidsarbejde og 
beskæftigelsesfrekvens, bl.a. på grund af forældreskab; der henviser til, at kønsopdeling 
på arbejdsmarkedet er en betragtelig hindring for et velfungerende EU-arbejdsmarked,

1. understreger, at medlemsstaterne for at øge beskæftigelsen for kvinder må lægge særlig 
vægt på effektiv gennemførelse af antidiskriminationslovgivning og familievenlige 
bestemmelser, fremme ansættelse i utraditionelle job gennem frivillige foranstaltninger og 
opnåelige mål samt sørge for tilgængelighed og ansvarlighed; understreger vigtigheden af 
at overvåge arbejdsmarkedet og kvalifikationskravene; opfordrer medlemsstaterne til at 
tilbyde omfattende støtte til de nationale arbejds- og uddannelsesministerier for at 
iværksætte programmer vedrørende integration af kønsaspektet;

2. understreger, at det for at have højt kvalificerede og dygtige kvindelige arbejdstagere på 
arbejdsmarkedet er nødvendigt at sætte kvinder i stand til at komme ind på, vende tilbage 
til og avancere på arbejdsmarkedet, særlig de sårbare kvinder, der står over for strukturel 
arbejdsløshed og vanskeligheder med at komme tilbage i arbejde enten på grund af 
arbejdspladser, som er gået tabt på grund af den nylige finanskrise, eller efter barsels- eller 
forældreorlov, eller af andre grunde, genuddannelsesmuligheder og adgang til 
erhvervsuddannelse, uanset arbejdskontraktens art, med det formål at forbedre deres 
kvalifikationer; understreger endvidere, at det er nødvendigt at sikre kvinder adgang og 
incitamenter til aktiv deltagelse i livslang læring på alle stadier i deres karriere samt at 
fremme studier i tekniske fag og ingeniørfag blandt piger med henblik på en fleksibel 
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tilpasning af uddannelse og erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedets behov, særlig 
behovet for højt kvalificeret arbejdskraft;

3. understreger nødvendigheden i at investere i effektive vejledningssystemer for uddannelse 
og erhvervsuddannelse for at få unge kvinder til at vælge naturvidenskaber, ingeniørfag 
eller teknisk højere uddannelse, hvad enten den er akademisk eller ikke-akademisk; 
bemærker, at der skal lægges særlig vægt på at integrere ikt-kompetencer, digitale 
færdigheder og kommunikationsfærdigheder i medlemsstaternes politikker for 
erhvervsuddannelse og livslang læring samt på at tilskynde kvinder til at udnytte dem, og 
at man må satse på at udvide de faglige uddannelsesmuligheder for kvinder, således at de 
bliver i stand til at tilpasse sig til ændringer i arbejdsmarkedet i løbet af deres karriere og 
dermed styrke deres tilstedeværelse i sektorer med strategisk betydning for den fremtidige 
udvikling; anser det for nødvendigt at bekæmpe faste kønsrollemønstre inden for 
uddannelse;

4. mener, at hvis kvindelige arbejdstageres kvalifikationer og færdigheder skal bevares i et 
skiftende økonomisk rum, og de, der ønsker det, skal hjælpes til at komme tilbage i 
arbejde, er det vigtigt, at arbejdstagere på forældreorlov også får mulighed for at deltage i 
de uddannelsesaktiviteter, som deres arbejdsgiver organiserer;

5. opfordrer medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at forhindre kønsopdeling på 
jobmarkederne ved i deres strukturelle markedsreformer såsom Den Europæiske 
Socialfond (ESF) at medtage instrumenter til bekæmpelse af erhvervsmæssig 
kønsopdeling på kvinders bekostning, som både kommer til udtryk i manglende 
repræsentation af kvinder i ledende stillinger og i det kønsopdelte arbejdsmarked, gennem 
effektive foranstaltninger imod fordomme, stereotyper og ”glasloft”-barrierer, udveksling 
af god praksis og benchmarking-indikatorer mellem medlemsstaterne samt gennem 
lovgivningsmæssige tiltag inklusive kvoter for at øge den kvindelige repræsentation i 
ledende stillinger;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte foranstaltninger til forening af 
arbejds- og familieliv og investere i kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 
fremme af mangfoldighedsledelse, tilskyndelse af kvinder på det professionelle plan samt 
fremme af skabelse af nye jobtyper med mere fleksible former for arbejdsforhold;

7. understreger, at nye job bør ledsages af nye former for aftalesystemer, som vil gøre det 
muligt for arbejdstagere med uforsørgede børn at arbejde på alternative tidspunkter, 
nedsætte deres arbejdstid eller vælge fjernarbejde;

8. opfordrer Kommissionen til at fremme integration af kønsaspektet inden for industrien for 
at muliggøre lige deltagelse af mænd og kvinder, idet der lægges særlig vægt på 
traditionelt mandsdominerede sektorer;

9. opfordrer Kommissionen til at fuldstændiggøre de eksisterende lovgivningsmæssige 
rammer for balancen mellem arbejds- og privatliv og til at fremsætte nye lovforslag, som 
omfatter forældreorlov, adoptionsorlov og plejeorlov for personer, der har forsørgerpligt; 
bemærker med bekymring det nuværende dødvande i Rådet med hensyn til den foreslåede 
revision af direktiv 92/85/EØF;
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10. påpeger nødvendigheden af at indrette arbejdsmarkedet, så familie- og arbejdsliv kan 
forenes, ved at oprette strukturer og institutioner for pasning af børn, ældre og andre 
plejeafhængige, der opfylder de reelle behov, og til at sikre tilgængelig plejeservice af høj 
kvalitet for alle, således at udearbejdende mødre kan opnå balance mellem arbejdsliv og 
privatliv med henblik på at forbedre deres deltagelse på arbejdsmarkedet og kvinders 
økonomiske uafhængighed;

11. understreger nødvendigheden for at indføre mere fleksible arbejdstider og forskellige 
muligheder for telearbejde uden at bringe de beskæftigedes økonomiske afhængighed i 
fare, især hvad angår kvinder, som oftere ufrivilligt er ansat midlertidigt og på deltid; 
understreger behovet for anstændige lønninger og adgang til social sikring, uanset om de 
pågældende arbejder på fuld tid eller deltid;

12. bemærker, at mulighederne for at øge beskæftigelsen blandt kvinder ikke alene ligger i 
sundheds– og socialsektoren, men også inden for forsvaret, logistiksektoren (herunder 
transport), forretningsservice – f.eks. forsikring og konsulentvirksomhed – og i 
miljøsektoren og bæredygtige job;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og udvikle særlige programmer, 
der fokuserer på at rekruttere kvinder til tekniske fag gennem tilskud til unge kvindelige 
akademikere i overensstemmelse med bedste praksis i visse medlemsstater, såsom f.eks. 
"Excellentia"-programmet i Østrig, der har gjort det muligt at fordoble antallet af 
kvindelige V&T-universitetsprofessorer og har bidraget til at etablere forskningscentre af 
høj kvalitet ledet af kvinder;

14. understreger, at "grønne job" har potentialet til at blive et vigtigt vækstsegment på 
fremtidens arbejdsmarkeder i EU: opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til 
at sikre, at kvinder i lige så høj grad som mænd far gavn af disse job; opfordrer til, at man 
er særligt opmærksom på at sikre, at overgangen til vedvarende energi og investering i 
grønne teknologier for at modernisere den fysiske infrastruktur ligeledes fører til 
udvikling af anstændige arbejdspladser af høj kvalitet for mænd og kvinder;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde den private og den offentlige 
sektor til at træffe alle de foranstaltninger, der er mulige og nødvendige, for at fjerne de 
kønsbestemte lønforskelle og de store uligheder med hensyn til adgang, løn, 
karriereudvikling, deltagelse og ledelse med henblik på at forbedre kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. understreger i denne forbindelse vigtigheden af gennemsigtighed i form 
af bedre statistikker samt en brugbar definition af ”arbejde af samme værdi”; glæder sig 
over Kommissionens løfter om at ville revidere pensionssystemet for dem, der har måttet 
afbryde pensionsbidragene på grund af perioder med arbejdsløshed, sygdom eller 
pasningsopgaver, hvilket hovedsagelig gælder kvinder;
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