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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at der skal gøres en større indsats for at nå det mål, der er fastsat i Europa 
2020-strategien, gående ud på at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet til 75 %, da 
dette vil frigøre en væsentlig mængde uudnyttet talent, især på området for videnskab og 
teknologi, og bidrage til økonomisk effektivitet og øget produktivitet;

1. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at integrere ligestillingsaspektet i 
processen i det europæiske semester ved at tage højde for kvinders behov og situation ved 
gennemførelsen af de politiske retningslinjer i den årlige vækstundersøgelse; roser de 
medlemsstater, der har integreret ligestillingsaspektet overalt i deres nationale 
reformprogrammer (NRP’er), men beklager at mange medlemsstater overhovedet ikke har 
berørt ligestillingsaspektet;

2. opfordrer Kommissionen til at tilføje kønssensitive indikatorer, til at muliggøre 
overvågning af de fremskridt, der gøres hen imod Europa 2020-målene og til så vidt 
muligt at opdele Europa 2020-målene og -indikatorerne efter køn; 

3. minder om, at lønforskellene mellem kønnene stadig er et problem i EU, og at det også 
indvirker på størrelsen af de pensioner, som kvinder senere modtager; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til i deres nationale reformprogrammer at fastsætte kvalitative mål med 
henblik på at fjerne lønforskellene mellem kønnene; 

4. minder om, at det er kvinder, der har de fleste deltidsjob, hvilket begrænser deres 
økonomiske uafhængighed, når de ikke selv har valgt det, og hvilket i høj grad påvirker 
kvinder i sårbare situationer, såsom enlige mødre; opfordrer derfor Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overvåge kvinders beskæftigelse med hensyn til såvel omfang som 
kvalitet, dvs. på grundlag af antallet af arbejdstimer om ugen, kontrakttype og følgelig 
kvinders muligheder for at sikre deres økonomiske uafhængighed; opfordrer 
medlemsstaterne til at indføje en stærk ligestillingsdimension i samtlige foranstaltninger 
og aktioner, der har til formål at fremme selvstændig erhvervsvirksomhed;

5. understreger, at kvinder bør tilskyndes og uddannes bedre til at træde ind i sektorer med 
det højeste beskæftigelsespotentiale, såsom sektorer inden for lavkulstoføkonomi, 
ressourceeffektiv økonomi (“grønne job”) eller den digitale økonomi; understreger, at job 
i sundheds- og socialsektoren, hvor mange kvinder er beskæftiget, bør vises mere 
anerkendelse, hvad angår kontrakttyper og lønninger;

6. konstaterer, at kvinders adgang til højere kvalificeret beskæftigelse også bør lettes med 
henblik på at mindske EU’s produktivitetskløft og følgelig øge EU’s konkurrenceevne på 
de globale markeder.


