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KORT BEGRUNDELSE

I lyset af den økonomiske krise i hele EU er det afgørende, at vi bruger vores ressourcer godt 
og får mest muligt ud af dem. Det største aktiv, alle virksomheder besidder, er deres 
medarbejdere og de iværksættere, der opretter innovative og ikke-innovative små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er). Disse medarbejdere og de små og mellemstore 
virksomheder, de udgør, er livlinen i den europæiske økonomi. 

Kvindernes bidrag inden for SMV'er har endnu ikke nået sit fulde potentiale1, og vi må 
arbejde hen imod at sikre, at kvinders deltagelse på dette område øges samtidig med at 
praktiske anbefalinger, der tager højde for realiteterne i erhvervslivet og det økonomiske liv i 
et konkurrencepræget markedsmiljø, fremmes.

Mens alle brancher bør have lige adgang til det fremtidige program for virksomheders 
konkurrenceevne og SMV'er (2014-2020) (Cosme), bør vi også sikre, at vi inden for disse 
virksomheder ser nærmere på behovet for ligestilling gennem anerkendelse af et 
kønsperspektiv i forslaget. 

Det er også vigtigt at sikre, at vi opretholder en moralsk forpligtelse til at medvirke til at 
reducere risikoen for fattigdom og social udstødelse i hele EU, idet 16 procent af 
befolkningen i de 27 medlemsstater i 2010 var truet af fattigdom på grund af, at deres 
disponible indkomst lå under fattigdomsrisikotærsklen2. Denne statistik præciserer klart 
værdien og betydningen af at øge antallet af kvindelige iværksættere, som er en heterogen 
gruppe med stor variation med hensyn til alder, baggrund og uddannelse. 

Da den europæiske økonomiske krise fortsætter, er det af største vigtighed, at vi får noget for 
pengene fra alle EU-initiativer, da de er vigtige redskaber i støtten af økonomisk og social 
vækst inden for arbejdspladsen. Med dette som udgangspunkt sigter den rådgivende ordfører 
mod at øge bevidstheden om anvendelsen af eksisterende finansieringsmuligheder, såsom 
mikrofinansiering, særlige tilskud og risikovillig kapital med fokus på kønsfordelingen. 

Ordføreren mener ikke, at besværlig EU-lovgivning er den mest praktiske vej frem, især med 
tanke på, at "beskæftigelse" henhører under medlemsstaternes kompetence. Ordføreren 
mener, at udveksling af anbefalinger vedrørende bedste praksis er den mest effektive måde at 
fremme bæredygtig konkurrence og forretningsvirksomhed. Dette har den dobbelte fordel, at 
det støtter kvindelige iværksættere og samtidig er forholdsvis billigt.

Anbefalinger vedrørende bedste praksis 

For at opnå en sand forståelse af problemet er det nødvendigt at indsamle præcise, nøjagtige 
og ajourførte data i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse. Disse data skal 
opdeles i oplysninger om køn, etnisk tilhørsforhold, alder, område samt virksomhedernes 

                                               
1 I EU er 1 ud af 10 kvinder iværksættere i modsætning til 1 ud af 4 mænd. Europa-Parlamentets udtalelse af 13. 
september 2011 ved Marina Yannakoudakis MEP om kvindelige iværksættere i små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er).
2 Eurostat, 8. februar 2012.
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størrelse og levetid. Dette vil sikre, at der kanaliseres midler ind i de rigtige og mest effektive 
områder for at sikre vækst og støtte til kvinder i små og mellemstore virksomheder.

I forlængelse heraf anerkendes det i udtalelsen, at ligestilling bedst opnås gennem stærk 
uddannelse, der fremmer retfærdighed og opmuntrer kvinder til at nå deres fulde potentiale 
inden for alle beskæftigelsesområder. Ordføreren glæder sig over uddannelsesmæssige 
mentorordninger, såsom Kommissionens europæiske netværk af EU-ambassadører for 
kvindelige iværksættere (ENFEA), men hævder, at der for at øge styrken af dette initiativ er 
behov for, at medlemsstaterne anvender de eksisterende EU-faciliteter til at huse og styre 
ordningen.

Udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan også bidrage til en 
smidig drift af små og mellemstore virksomheder ved at tilbyde fleksible muligheder på 
arbejdspladsen. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at udnytte ikt, så de kan bidrage til at øge 
bevidstheden og give netværksstøtte til kvinder gennem web-baserede portaler og blogs, som 
kan give links til relevante kvindelige iværksætterkontakter, repræsentanter og begivenheder. 
Internettet og online support kan også være en mulighed for kvinder, der arbejder hjemmefra, 
eller som befinder sig i fjerntliggende områder. Støtte skal have både national og regional 
rækkevidde og kunne nås gennem forskellige kommunikationsmidler. 

Resumé 

Øget ligestilling i erhvervslivet kræver en flerstrenget tilgang, som fremsætter anbefalinger 
vedrørende bedste praksis, der giver valgmuligheder, fleksibilitet og muligheder for kvinder. 
At opnå dette kræver kortfattede, præcise og ajourførte data, adgang til mikrofinansiering, 
stærk uddannelse, støtteordninger, rollemodeller og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt), som alle skal giver noget for pengene. Understøttelse af 
behovet for sådanne foranstaltninger er at gribe den moralske forpligtelse til at medvirke til at 
reducere risikoen for fattigdom og social udstødelse i hele EU.

Cosme-programmet er en levedygtig køreplan for de næste fem år, og ordføreren ønsker at se, 
at den endelige tekst tager højde for de unikke bidrag, kvinder i erhvervslivet kan yde til at 
begunstige og fremme vækst, som vil vise sig afgørende i bestræbelserne på at afhjælpe den 
alvorlige økonomiske krise, Europa og den bredere globale økonomi i øjeblikket står over for. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog en meddelelse 
med titlen "Europa 2020 – en strategi for 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst" i marts 2010 (i det følgende 
benævnt Europa 2020-strategien). 
Meddelelsen blev godkendt af Det 
Europæiske Råd i juni 2010. Europa 2020-
strategien er en reaktion på den 
økonomiske krise og har til hensigt at 
forberede Europa på det næste årti. Den 
indeholder fem ambitiøse mål for klima og 
energi, beskæftigelse, innovation, 
uddannelse og social inklusion, der skal 
nås inden 2020, og identificerer fem 
drivkræfter for vækst, der har til formål at 
gøre Europa mere dynamisk og 
konkurrencedygtigt. Den understreger også 
vigtigheden af at styrke den europæiske 
økonomis vækst og samtidig levere høje 
niveauer for beskæftigelse, en 
ressourceeffektiv CO2-fattig økonomi og 
social samhørighed.

(1) Kommissionen vedtog en meddelelse 
med titlen "Europa 2020 – en strategi for 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst" i marts 2010 (i det følgende 
benævnt Europa 2020-strategien). 
Meddelelsen blev godkendt af Det 
Europæiske Råd i juni 2010. Europa 2020-
strategien er en reaktion på den 
økonomiske krise og har til hensigt at 
forberede Europa på det næste årti. Den 
indeholder fem ambitiøse mål for klima og 
energi, beskæftigelse, innovation, 
uddannelse og social inklusion, der skal 
nås inden 2020, og identificerer fem 
drivkræfter for vækst, der har til formål at 
gøre Europa mere dynamisk og 
konkurrencedygtigt. Den understreger også 
vigtigheden af at styrke den europæiske 
økonomis vækst og samtidig levere høje 
niveauer for beskæftigelse for mænd og 
kvinder i lige omfang.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I juni 2008 vedtog Kommissionen (3) I juni 2008 vedtog Kommissionen 
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meddelelsen "Tænk småt først – en lov om 
små virksomheder for Europa", der blev 
godkendt af Det Europæiske Råd i 
december 2008. Loven om små 
virksomheder omfatter en omfattende 
politisk ramme for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), fremmer 
iværksætteri og forankrer princippet om 
"Tænk småt først" i love og politikker med 
henblik på at styrke SMV'ernes
konkurrenceevne. Loven om små 
virksomheder fastlægger 10 principper og 
omfatter politikker og retlige 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
SMV'ernes vækstpotentiale og skabe jobs. 
Gennemførelsen af loven om små 
virksomheder bidrager til at opnå 
målsætningerne i Europa 2020-strategien. 
Der er allerede fastlagt adskillige tiltag for 
SMV'er i flagskibsinitiativet.

meddelelsen "Tænk småt først – en lov om 
små virksomheder for Europa", der blev 
godkendt af Det Europæiske Råd i 
december 2008. Loven om små 
virksomheder omfatter en omfattende 
politisk ramme for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), fremmer 
iværksætteri, stræber mod bedre 
udnyttelse af iværksætterpotentialet 
blandt unge og kvinder og forankrer 
princippet om "Tænk småt først" i love og 
politikker med henblik på at styrke 
SMV'ernes konkurrenceevne. Loven om 
små virksomheder fastlægger 10 principper 
og omfatter politikker og retlige 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
SMV'ernes vækstpotentiale og skabe jobs. 
Gennemførelsen af loven om små 
virksomheder bidrager til at opnå 
målsætningerne i Europa 2020-strategien. 
Der er allerede fastlagt adskillige tiltag for 
SMV'er i flagskibsinitiativet.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Kvindelige iværksættere og 
kvinders SMV'er udgør en vigtig kilde til 
forøgelse af kvinders beskæftigelsesgrad 
og dermed til i højere grad at udnytte 
kvinders uddannelsesniveau. Kvindelige 
iværksættere sikrer også dynamik og 
innovation i erhvervslivet, et potentiale, 
der langt fra udnyttes fuldt ud i EU, 
gennem en stigning i antallet af 
kvindelige iværksættere, hvilket giver en 
positiv indvirkning og et øjeblikkeligt 
bidrag til økonomien som helhed. 
Foranstaltninger til støtte for kvindelige 
iværksættere overses let i et ustabilt 
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økonomisk klima.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20 a) Programmet skal lette kvindelige 
iværksætteres adgang til finansiering, 
som vil blive stillet til rådighed med det 
formål at fremme og styrke 
iværksætterkulturen blandt kvinder 
gennem særlige tilskud og risikovillig 
kapital.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20 b) Programmet skal yde bistand til de 
kvindelige iværksættere, der på grund af 
samfundsmæssige faktorer har mindre 
viden om, hvilke muligheder der er for 
finansiering og finansiel 
forvaltningserfaring, og som har brug for 
støtte ikke kun i opstartsfasen, men også 
under hele virksomhedens 
konjunkturforløb og eventuelt dens 
afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør i alle relevante initiativer og 
foranstaltninger, der er omfattet af 
programmet, tages højde for principperne 
om gennemsigtighed og lige muligheder 
for kvinder og mænd. I disse initiativer og 
foranstaltninger bør der ligeledes tages 
hensyn til respekten for 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

(21) Der bør i alle relevante initiativer og 
foranstaltninger, der er omfattet af 
programmet, tages højde for principperne 
om gennemsigtighed ligesom lighed 
mellem kvinder og mænd bør fremmes I 
disse initiativer og foranstaltninger bør der 
ligeledes tages hensyn til respekten for 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Programmet bør støtte 
mentorordninger og støtte programmer 
som  det europæiske netværk af EU-
ambassadører for kvindelige iværksættere 
(ENFEA), som fremhæver den rolle, 
kvinder kan spille, når det drejer sig om at 
skabe beskæftigelse og fremme 
konkurrenceevnen, ved at inspirere 
kvinder og unge piger til at etablere deres 
egen virksomhed ved hjælp af tiltag i 
skoler, på universiteter, i lokale 
foreninger og i medierne.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at opfordre til en iværksætterkultur og 
fremme skabelse og vækst af SMV'er.

b) at opfordre til en iværksætterkultur og 
fremme skabelse og vækst af SMV'er,
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herunder for særlige målgrupper, såsom 
unge og kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) SMV'ernes vækst, hvad angår merværdi 
og antal medarbejdere

d) SMV'ernes vækst, hvad angår merværdi 
og antal medarbejdere opsplittet på køn, 
etnisk tilhørsforhold, alder, område, 
virksomhedernes størrelse og levealder og 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
regler om beskyttelse af personlige 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) At fremme iværksætteri, herunder blandt 
særlige målgrupper

b) at fremme iværksætteri, herunder blandt 
særlige målgrupper, som f.eks. unge og 
kvinder, også gennem 
uddannelseskoncepter

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i form af egenkapital og 

c) at forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er i form af egenkapital og 
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lånefinansiering lånefinansiering samt at yde information 
og skabe opmærksomhed om eventuelle 
begunstigede, herunder særlige grupper 
som f.eks. unge og kvinder

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Udvalget er et udvalg inden for 
betydningen af forordning (EU) nr. 
182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Udvalget er et udvalg inden for 
betydningen af forordning (EU) nr. 
182/2011. Der sikres kønsmæssig balance 
ved sammensætningen af udvalget.

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Bilag I – generel målsætning: 2. At opfordre til en iværksætterkultur og fremme 
skabelse og vækst af SMV'er – kolonne 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål om en stigning i SMV'ernes brutto 
merværdi på 4 % pr. år og en årlig vækst i 
medarbejderantallet i SMV'er på 1 %

Mål om en stigning i SMV'ernes brutto 
merværdi på 4 % pr. år og en årlig vækst i 
antallet af mandlige og kvindelige 
medarbejdere i SMV'er på 1 %

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Bilag I – generel målsætning: At fremme iværksætteri, herunder blandt særlige 
målgrupper – kolonne 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stigning i antallet af EU-borgere, der 
ønsker at blive selvstændige, til 50 %

Stigning i antallet af EU-borgere, der 
ønsker at blive selvstændige, til 50 % 
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(ligeligt fordelt på mænd og kvinder)

Or. en


