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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 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, drage fuld nytte af jobpotentialet og styrke 
konkurrenceevnen,

1. understreger vigtigheden af at fokusere på ligestilling mellem kønnene i overgangen til en 
ny 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; 
opfordrer til udvikling af arbejdsmarkedspolitikker, som tager højde for kønsaspektet, 
suppleret med programmer, som har til formål at ansætte kvinder i utraditionelle job; 

2. 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;

3. understreger, at en målrettet indsats for at sikre kvinders adgang til uddannelse på alle 
niveauer og 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 erhvervssektorer med lavt CO2-udslip; 

4. understreger, at der i forhold til teknisk uddannelse og lærlingeuddannelser skal tages 
større hensyn til kvinders behov, deriblandt arbejdsplaner og -steder der passer til deres 
familieroller og uddannelse, der passer til deres kvalifikationsniveau;  opfordrer EU og 
medlemsstaterne til at sikre fleksible børnepasningsmuligheder af høj kvalitet;

5. 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 %;

6. understreger behovet for at øge kvinders medbestemmelse i fagforeninger i utraditionelle 
beskæftigelsessektorer, da det er afgørende at beskytte kvinders rettigheder, hvis job i den 
nye økonomi skal være socialt bæredygtige;


