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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 ideen med Europa 2020-strategien er at øge beskæftigelsesniveauet for 
mænd og kvinder til 75 %, der henviser til, at beskæftigelsen for kvinder for øjeblikket er 
på 58,2 %,

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; 

2. understreger, at det for at have højt kvalificerede og dygtige kvindelige arbejdstagere på 
arbejdsmarkedet er nødvendigt at tilbyde kvinder, der står over for strukturel 
arbejdsløshed og vanskeligheder med at komme tilbage i arbejde efter barsels- eller 
forældreorlov, 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 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 tilpasning af uddannelse og erhvervsuddannelse 
til arbejdsmarkedets behov; 

3. opfordrer medlemsstaterne til i deres strukturelle markedsreformer at medtage 
instrumenter til bekæmpelse af erhvervsmæssig kønsopdeling på kvinders bekostning 
både horisontalt og vertikalt gennem effektive foranstaltninger imod fordomme og 
udveksling af god praksis og benchmarking-indikatorer mellem medlemsstaterne; 

4. opfordrer Kommissionen til at støtte 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, der muliggør balance mellem arbejds- og 
familieliv, såsom fleksible former for beskæftigelse; 

5. bemærker, at mulighederne for at øge beskæftigelsen blandt kvinder ikke alene ligger i 
sundheds – og socialsektoren men også inden for forretningsservice – forsikring og 
konsulentvirksomhed for eksempel – og i miljøsektoren og bæredygtige job;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde den private sektor til at 
træffe alle de foranstaltninger, der er mulige, for at fjerne de kønsbestemte lønforskelle 
med henblik på at forbedre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.


