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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 arbejdsløsheden blandt kvinder under 25 år fortsætter med at stige (fra 
18,8 % i 2009 til 22,1 % i 2012), og at den ifølge de senest tilgængelige oplysninger ligger 
på 22,9 %; der henviser til, at problemer såsom modløshed, selvudelukkelse og manglende 
interesse i forhold til arbejde bliver mere og mere udbredte; der henviser til, at unge 
kvinder stadig står over for værre arbejdsmarkedsvilkår end unge mænd, og at den 
manglende udnyttelse af højtkvalificerede kvinders kompetencer betyder, at man går glip 
af en mulighed for økonomisk vækst i EU;

B. der henviser til, at mere end 2 mio. stillinger i EU ikke kan besættes; der henviser til, at 
krisen også har ført til en betydelig tilbagegang i antallet af kvinder på arbejdsmarkedet, 
hvilket betyder en manglende udnyttelse af menneskelig kapital og kvalifikationer; der 
henviser til, at kvinders deltagelse er et presserende politisk mål;

C. der henviser til, at de ofte store udgifter til børnepasning og dens utilstrækkelige 
tilgængelighed påvirker unge mødres beskæftigelsesegnethed i negativ retning;

D. der henviser til, at de unge er en af de samfundsgrupper, der er hårdest ramt af den 
nuværende forværring på arbejdsmarkedet, eftersom de er mere udsat for arbejdsløshed, 
usikre job og lave lønninger, selv om de er bedre uddannede end tidligere generationer;

E. der henviser til, at antallet af universitetsuddannede, der er overkvalificerede til de ledige 
stillinger på arbejdsmarkedet, eller som mangler relevant erhvervserfaring, er stigende;

F. der henviser til, at 60 % af universitetskandidaterne er kvinder, som dog ofte er placeret i 
stillinger, hvor de er underkvalificerede eller underbetalte; der henviser til, at unge 
kvinder også er berørte af kønsforskelle med hensyn til vilkår for ikke-beskæftigelse og 
beskæftigelse, hvilket resulterer i en lønforskel (for tiden på 16,2 %) og en 
pensionsforskel;

G. der henviser til, at kvinders beskæftigelse i højere grad påvirkes af fleksibilitet og 
jobusikkerhed end mænds: I tredje kvartal 2012 udgjorde kvinder ca. 60 % af de 
deltidsansatte i aldersgruppen 15-24 år og samtidig udgjorde kvinder 64 % af alle 
midlertidigt ansatte med en videregående uddannelse (kandidater og ph.d.'er) i samme 
aldersgruppe;

H. der henviser til, at det fremgår af en Eurobarometerundersøgelse offentliggjort den 26. 
februar 2013 om kvinder og ulighed mellem kønnene i forbindelse med krisen, at 
arbejdsgivere anvender kønsrelaterede kriterier i udvælgelsen af personale til ulempe for 
kvinders professionalisme og kompetencer: En arbejdsgivers største bekymring ifølge de 
spørgsmål, der stilles ved ansættelsessamtaler, vedrører barsel (49 %) efterfulgt af 
arbejdsfleksibilitet (35 %) og fysisk udseende (33 %), hvorimod kravene om erfaring (40 
%) og faglige kvalifikationer (38 %) anses for vigtigere, når det drejer sig om mænd; 
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I. der henviser til, at antallet af NEET-unge (dvs. unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under almen og faglig uddannelse) er nået op på 7,5 mio., dvs. 12,9 % af de europæiske 
unge mellem 15 og 24 år, at omkostningerne på grund af dette beløber sig til 1,2 % af 
EU's BNP, og at mere end 30 % af de arbejdsløse under 25 i EU år har stået uden arbejde i 
mere end 12 måneder; der henviser til, at andelen af NEET-kvinder mellem 15 og 24 år er 
steget fra 12,9 % i 2009 til 13,4 % i 2011 (hvad angår unge mænd mellem 15 og 24 år, 
steg andelen fra 12,4 % til 12,9 %);

J. der henviser til, at der er en øget risiko for en fremtidig "tabt generation" af unge, og at 
kvinder som gruppe betragtet risikerer at blive arbejdsløse;

K. der henviser til, at kvinder er mere afhængige af sociale ydelser, og at de skæres ned på 
grund af den økonomiske krise, hvilket skaber den såkaldte nye diskrimination; der 
henviser til, at 31,4 % af kvinderne mellem 18 og 24 år risikerer fattigdom og social 
udgrænsning (28,3 % blandt mænd i den samme aldersgruppe);

L. der henviser til, at unge kommer senere ud på arbejdsmarkedet som følge af krisen; der 
henviser til, at kvinder til trods for artikel 19 i TEUF, direktiv 2000/78/EU af 27. 
november 2000 og direktiv 2006/54/EU af 5. juli 2006 stadig kommer ud for alders- og 
kønsdiskrimination, når de kommer ud på arbejdsmarkedet; der henviser til, at adgang til 
det officielle arbejdsmarked er vanskeligere at få for kvinder fra udsatte samfundsgrupper, 
herunder etniske minoriteter;

M. der henviser til, at Europa 2020 indeholder mål som beskæftigelse af 75 % af personerne 
mellem 20 og 64 år, at nedbringe skolefrafaldet til under 10 % og at løfte mindst 20 mio. 
mennesker ud af risikoen for fattigdom;

N. der henviser til, at barsel ofte er til hinder for unge mødres adgang til arbejdsmarkedet og 
derfor bidrager til at øge kønsskævhederne på beskæftigelsesområdet;

1. glæder sig over Rådets vedtagelse af henstillingen om oprettelsen af en ungdomsgaranti;

2. opfordrer medlemsstaterne, især dem med den højeste ungdomsarbejdsløshed til som en 
hastesag at gennemføre foranstaltningerne, der er fastsat i ungdomsgarantiordningen, for 
alle unge op til 30 år, uanset deres uddannelsesmæssige og sociale baggrunde, og fremme 
kønsaspektet i alle etaper af udarbejdelse, planlægning og gennemførelse af disse 
foranstaltninger; opfordrer medlemsstaterne til at oprette arbejdsformidlingskontorer med 
tilstrækkeligt uddannet personale, der kan gennemføre effektive oplysningstiltag og stille 
specifikke ordninger til rådighed til kvinder, også for at undgå langtidsarbejdsløshed og 
risikoen for social udgrænsning; 

3. gør opmærksom på, at der for at føre ungdomsgarantien ud i livet er behov for offentlige 
investeringer, som fremmer nettojobskabelsen, skaber varige job med tilhørende reelle 
arbejdskontrakter og, hvad angår lønningerne, overholder de kollektive aftaler og 
princippet om lige løn for lige arbejde;

4. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre foranstaltninger rettet mod uligheder mellem 
kønnene, som er egnede til at tage hensyn til de udsatte samfundsgrupper, herunder 
personer med handicap, migranter og enlige mødre;
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5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at tilskynde til, fremme og støtte iværksættelse og selvstændig virksomhed 
hos unge kvinder ved at tilvejebringe uddannelse, rådgivning og lettere adgang til kreditter 
og mikrokreditter, der indebærer favorable betingelser og skattenedsættelser, især til 
SMV'er;

6. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte med politikker, hvormed der tilskyndes til 
kvinders tilstedeværelse i sektorer og karrierer, hvor de er underrepræsenterede, såsom 
videnskabs- og teknologiområdet (i 2009 var kun 33 % af forskere i EU kvinder) og i den 
økonomiske og finansielle sektor, da kvinder ved at vælge sådanne forløb vil kunne blive 
mere konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet;

7. opfordrer medlemsstaterne til at støtte programmer for livslang læring og omskoling, som 
kan lette et jobskifte for kvindelige studerende og kvinder, der allerede er på 
arbejdsmarkedet;

8. minder Kommissionen og medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til 
Europa 2020-målene om en beskæftigelsesprocent på 75 % for både kvinder og mænd og 
advarer om, at den nuværende ungdomsarbejdsløshed kan efterlade en generation af 
kvinder uden for arbejdsmarkedet, hvilket vil øge deres manglende synlighed og 
sårbarhed;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe kønsopdeling, både inden 
for uddannelse og på arbejdsmarkedet, ved at identificere specifik almen og faglig 
uddannelse og vejledning baseret på vedvarende opfølgning, overholde konklusionerne i 
Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 "Nytænkning på uddannelsesområdet" 
(COM(2012)0669), kombinere almen og faglig uddannelse med målrettet 
beskæftigelsespolitik for unge kvinder og ved at fremme og tilvejebringe incitamenter til 
beskæftigelse af kvinder i strategiske udviklingssektorer; understreger, at formålet med 
sådanne aktiviteter er at forebygge tidligt skolefrafald og at sikre, at de erhvervede 
kvalifikationer er tilstrækkelige til at imødekomme de nuværende og fremtidige behov på 
arbejdsmarkedet;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere, hvorfor de nationale 
værktøjer til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, særligt blandt unge kvinder, ikke er 
effektive, og opfordrer til at fremme udveksling af bedste praksisser og modeller, som har 
givet positive resultater på europæisk plan, såsom en formindsket andel af skolefrafald, 
tilbagevenden til uddannelsessystemet, en effektiv overgang fra uddannelsesverdenen til 
arbejdsverdenen, nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden og adgang til beskæftigelse for 
dårligt stillede grupper;

11. understreger, at skabelsen af nye beskæftigelsesmuligheder skal ledsages af 
gennemførelsesforanstaltninger for at forene arbejds- og familieliv, tilskynde mænd og 
kvinder til at dele ansvaret i hjemmet og hjælpe unge mødre med at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet ved at stille tilstrækkelige, tilgængelige og overkommelige 
børnepasningsmuligheder af god kvalitet til rådighed (såsom børnehaver, vuggestuer og 
fritidshjem) samt plejefaciliteter for pasningskrævende personer i den offentlige og private 
sektor; understreger, at sådanne foranstaltninger afværger risikoen for, at mødre er nødt til 
opgive eller afbryde deres karrierer eller afstå fra eller forsinke det at starte en familie, og 
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dermed forhindrer faglig og social udgrænsning af dem og formindsker risikoen for, at 
deres børn kommer til at opleve fattigdom og social udgrænsning; opfordrer i denne 
forbindelse Rådet til at vedtage en fælles holdning sammen med Europa-Parlamentet om 
barselsorlovsdirektivet;

12. opfordrer medlemsstaterne til at fremme unge kvinders adgang til og fastholdelse på 
arbejdsmarkedet og samtidig sigte mod kvalitet i beskæftigelsen og faglig udvikling og til 
at fjerne de kløfter med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet, karrierer og lønninger, der 
altid har karakteriseret forholdet mellem kvinder og mænd på arbejdspladserne;

13. opfordrer til at træffe foranstaltninger, der specifikt er målrettet mod unge kvinder med 
særlige behov, herunder kvinder med handicap, indvandrerkvinder, kvinder tilhørende 
mindretalsgrupper, lavt uddannede eller uuddannede kvinder, kvinder udsat for 
kønsbaseret vold og kvinder, der er kommet ud af prostitution eller har siddet i fængsel, 
og for hvilke det er endnu sværere ved at finde et værdigt arbejde;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at organisere kampagner for og 
tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger om programmer dækkende ansættelsesmuligheder 
og adgang til sociale faciliteter og børnepasning;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme fjernarbejde inden for både 
virksomheder og de offentlige myndigheder for at give unge mulighed for at starte en 
mobil og dynamisk karriere;

16. mener, at det for at hjælpe kvinder til at komme tilbage på arbejdsmarkedet er nødvendigt 
med mangesidige politiske løsninger, der omfatter livslang læring, bekæmpelse af usikre 
job og fremme af arbejde med rettigheder og forskellige former for organisering af 
arbejdet, på anmodning fra kvinderne, for på denne måde at undgå, at de bliver nødt til at 
opgive eller afbryde deres karriere;

17. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle passende politikker i fuld overensstemmelse med 
europæisk og national lovgivning og til at træffe specifikke foranstaltninger, herunder 
arbejdsorienterede uddannelses- og beskæftigelsesprogrammer, for at sikre lige 
muligheder for både mænd og kvinder, hvad angår det at opnå egentlig arbejdserfaring;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og integrere kønsaspektet og 
overvåge de politikker, der har til formål at støtte arbejdsløses adgang til rekruttering og 
sociale støtteordninger;

19. opfordrer medlemsstaterne til at støtte og anerkende ikke-formel og uformel uddannelse 
og arbejde i ungdomsorganisationer som et instrument, der giver de studerende mulighed 
for at skabe deres første forbindelser til arbejdsmarkedet;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge og offentliggøre samtlige 
data vedrørende politikker til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden (herunder 
gennemførelsen af ungdomsgarantien), udarbejde regionale statistikker for de forskellige 
medlemsstater og lægge særlig vægt på kønsdimensionen; anmoder desuden om, at 
gennemførelsen og overvågningen af disse politikker medtages i det europæiske semester 
og i de landespecifikke henstillinger;
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21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med programmeringen for 
2014-2020 at fastsætte strengere og kvantificerbare kriterier for udformningen, 
overvågningen og vurderingen af strukturfondenes mål med specifikke målsætninger, for 
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed, som også skal kunne måles i forhold til kønnene 
(i perioden 2007-2011 var 52 % af de europæiske strukturfondes modtagere kvinder);

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at modvirke stereotypen om, at iværksættelse er en risikofyldt og 
mandsdomineret beskæftigelse; understreger, at med henblik på at styrke kvinders 
generelle stilling på arbejdsmarkedet og fremme iværksætteri mere effektivt skal der 
træffes foranstaltninger med henblik på at støtte regionalt og internationalt samarbejde 
mellem kvindelige iværksættere og på at tilskynde til oprettelse af netværksplatforme med 
sigte på udveksling af erfaringer og bedste praksis;

23. opfordrer Kommissionen til at overveje en yderlig tilpasning af ESF med henblik på at 
tilvejebringe supplerende støtte på områderne unge kvinders videreuddannelse, adgang til 
beskæftigelse og børnepasning;

24. glæder sig over Kommissionens bekendtgørelse om, at den vil tildele 6 mia. EUR til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet under den flerårige finansielle ramme 2014-2020; 
påpeger endvidere, at der ud af 82 mia. EUR i utildelte EU-midler, som skal 
omprogrammeres til ungdomsarbejdsløshedsinitiativer bekendtgjort i januar 2012, kun er 
blevet brugt 16 mia. EUR (marts 2013); opfordrer til, at alle bevillinger kobles sammen 
med bedre og hurtigere programmering og opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
fremme udveksling af gode praksisser blandt medlemsstater i denne henseende; opfordrer 
medlemsstaterne til et størst muligt finansielt engagement, herunder ved at trække på 
midler fra de nationale budgetter, til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, samtidig 
med at kønsrelaterede spørgsmål tages i betragtning;

25. opfordrer medlemsstaterne til i samråd med Kommissionen at udarbejde en ordning med 
skattelettelser med det formål at fremme unges beskæftigelse og at støtte virksomheder, 
der er oprettet af personer under 35 år, ved hjælp af incitamenter til virksomhederne, 
navnlig SMV'er, til at ansætte unge i faste stillinger; foreslår til dette formål, at 
medlemsstaterne, som foreslået af Kommissionen i dens beskæftigelsespakke, kan 
anvende løntilskud og nedbringelse af skattekilen, hovedsageligt for at imødegå 
arbejdsgivernes udgifter til social sikring og sygesikring;

26. opfordrer medlemsstaterne til i samråd med Kommissionen at fastsætte foranstaltninger 
og lettelser til lærlingekontrakter samt bonusser til etablering af virksomheder, der 
foretages startet af unge under 35 år; mener især, at medlemsstaterne bør indføre større og 
bedre støttetjenester til opstart af virksomheder, organisere oplysningskampagner om 
mulighederne og perspektiverne ved selvstændig virksomhed, udvide samarbejde mellem 
arbejdsformidlingstjenesterne og tilvejebringe støtte til virksomhederne, bl.a. i form af 
(mikro)finansiering;

27. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre det obligatorisk at 
inddrage og høre ungdomsorganisationerne og arbejdsmarkedets parter i forbindelse med 
afgørelser, politikker og programmer vedrørende bekæmpelsen af 
ungdomsarbejdsløsheden og i forbindelse med gennemførelsen, overvågningen og den 
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yderligere udvikling af ungdomsgarantien, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og den 
europæiske alliance for lærlingeuddannelser; opfordrer til større engagement blandt unge 
piger i ungdoms- og studenterorganisationer og senere i ikkestatslige organisationer, 
således at de kan styrke deres position og øge deres indflydelse;

28. opfordrer medlemsstaterne til at fremme kønsaspektet i arbejdsgrupper og på 
arbejdspladsen for at opnå bedre resultater på arbejdspladsen;

29. opfordrer medlemsstaterne til at indføre politikker, der tilskynder arbejdstagerne, navnlig 
unge kvinder, til at blive i arbejde.
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