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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. henleder opmærksomheden på, at EU står over for en demografisk krise, som i 2040 vil 
resultere i et underskud på 24 mio. i arbejdsstyrken, hvilket gør det økonomisk nødvendigt 
i højere grad at inddrage kvinder på arbejdsmarkedet; understreger, at en stigning i 
kvinders beskæftigelsesfrekvens til beskæftigelsesniveauet for mænd vil reducere 
underskuddet i arbejdsstyrken til 3 mio.; 

2. mener, at ligestilling er en nødvendig betingelse for at opfylde målsætningen i Europa 
2020-strategien om en erhvervsfrekvens på 75 % og er afgørende for at opretholde 
bæredygtige pensionssystemer; 

3. understreger, at den økonomiske vækst og konkurrenceevnen i EU er afhængige af at 
mindske afstanden mellem kvinders uddannelsesniveau og deres deltagelse og position på 
arbejdsmarkedet;

4. understreger, at den ulige fordeling af ansvaret for familien er en underliggende årsag til 
kvinders ulige stilling på arbejdsmarkedet; understreger, at forening af arbejdsopgaver og 
opgaver i hjemmet er en forudsætning for ligestilling mellem kønnene, som bør fremmes 
gennem investeringer i plejeinfrastruktur og fremme af mænds deltagelse i den 
indenlandske arbejdskraft gennem lovgivning om forældreorlov og fædreorlov og 
fleksible arbejdstidsordninger; 

5. understreger, at feminiseringen af fattigdom er et resultat af flere faktorer, herunder 
kvinders orlov, den kønsbestemte lønforskel, pensionsforskel og fattigdom i 
husholdninger med enlige mødre, og at reduktionen af antallet af fattige med 20 mio. 
inden 2020 kan opnås gennem fattigdomsbekæmpende politikker, der er baseret på 
kønsmainstreaming; 

6. understreger behovet for gennemsigtighed og større ligestilling i rekruttering til ledende 
stillinger; 

7. fremhæver de høje niveauer af sort arbejde som en negativ indvirkning på kvinders sociale 
sikring og EU's BNP; opfordrer til at skabe incitamenter for arbejdsgivere og 
arbejdstagere til at flytte fra den uformelle til den formelle økonomi. 


