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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvinders deltagelse i familieforetagender er stigende, og at kvinder 
udgør en vigtig ressource på grund af deres høje uddannelsesniveau og påviste lederevne, 
når det gælder om at fastlægge strategier, træffe beslutninger, lede virksomheder og løse 
problemer;

B. der henviser til, at der imidlertid kun er få oplysninger tilgængelige vedrørende kvinder, 
der er ansat i familieforetagender, eftersom begrebet familieforetagende fortsat er relativt 
udokumenteret;

C. der henviser til, at familieforetagender, familiedrevne selvstændige virksomheder og nye 
virksomheder af denne slags udgør en vigtig mulighed for karriere og personlig udvikling 
for kvinder, selv om dette forhold ikke er anerkendt, fordi der ikke er nogen kvindelige 
rollemodeller at følge;

D. der henviser til, at kvinder møder betydelige vanskeligheder i deres deltagelse i 
familieforetagender og støder på både vertikal og horisontal kønssegregation på trods af 
kvinders høje uddannelsesniveau, idet de udgør 60 % af alle nyuddannede; 

E. der henviser til, at problemet i mange lande ligger i det forhold, at samfundet er 
gennemsyret af en mandsdomineret kultur i alle samfundslag og ikke kun på 
arbejdspladsen;

F. der henviser til, at familiedrevne landbrug giver en platform for succes, fordi de omsætter 
princippet om miljømæssigt og socialt bæredygtig cirkulær økonomi i praksis, og fordi 
kvinder i denne sammenhæng som ledere bidrager til en iværksættertankegang;

G. der henviser til, at kvinder i EU i gennemsnit tjener 16 % mindre i timen end mænd, og at 
der er mangel på kvinder på høje poster og i lederstillinger, og der henviser til, at 
arbejdspraksisser og lønsystemer for mænd ikke er de samme som for kvinder, hvilket gør 
det sværere for kvinder at være økonomisk uafhængige, deltage fuldt ud på jobmarkedet 
og opnå balance mellem arbejds- og privatliv;

H. der henviser til, at kvinder ofte spiller en usynlig rolle eller fungerer som galionsfigurer og 
ikke får deres job- eller lønstatus anerkendt tilstrækkeligt, hvilket har alvorlige 
konsekvenser med hensyn til socialsikringsbidrag, pensioner og velfærdsrettigheder og 
også med hensyn til anerkendelse af deres færdigheder, hvilket fremgår af oplysningerne 
om kønsbestemte lønforskelle og pensionsforskelle1;

I. der henviser til, at kvinder i mange europæiske lande ofte må fungere som galionsfigurer, 
enten af skatteårsager eller på grund af juridiske hindringer, der afholder en mandlig 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_da.pdf
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iværksætter fra at udfylde en post i en virksomhed eller at placere den i sit eget navn; 

J. der understreger, at det er vanskeligt for kvinder at få lov til at overtage 
familieforetagender, idet sønner favoriseres, og døtre meget ofte udelukkes;

K. der henviser til, at kvinder, der forsøger at kombinere deres rolle som mødre og 
erhvervsaktører ofte er tvunget til at tilsidesætte eller ligefrem opgive tanken om 
moderskab for at kunne drive virksomheden;

L. der henviser til, at ca. 60 % af alle virksomheder i EU er familiedrevne eller familieejede;

M. der henviser til, at en af de væsentligste bekymringer for familieforetagender er at sikre 
kompetent familieledelse igennem generationer, og der henviser til, at kønsstereotyper 
giver sønner forrang frem for døtre, når det gælder videreførelsen af familievirksomheden;

N. anerkender det meget vigtige eksempel, som en velfungerende ledelse af 
familieforetagender udgør, og dens betydning for bæredygtigheden af den europæiske 
økonomi og den sociale markedsøkonomi i Europa;

1. opfordrer til en mere effektiv anvendelse og gennemførelse af foranstaltninger til at sikre 
lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og 
karrierer og af proaktive foranstaltninger til at fremme det underrepræsenterede køns 
deltagelse med henblik på at undgå horisontal og vertikal segregation, løn- og jobmæssig 
forskelsbehandling (usynlighed og funktion som galionsfigur), særlig hvad angår 
lederopgaver, ansvarsposter og lederroller og for at give begge køn lige muligheder, 
sociale rettigheder, adgang til sundhed, løn og pensioner;

2. Fastholder, at de færdigheder, som kvinder opnår fra familieforetagender, skal anerkendes 
for at give disse kvinder mulighed for at fremme deres karrierer i andre typer 
virksomheder;

3. opfordrer til at vedtage en utvetydig definition af familieforetagender for alle 
medlemsstaterne, der giver et solid karrieregrundlag for begge køn, som det anbefales i 
den europæiske ekspertgruppes endelige rapport fra 2009 med et overblik over spørgsmål 
med relevans for familieforetagender ("Overview of Family-Business-Relevant Issues");

4. understreger, at det er nødvendigt at beskytte kvinders ret til på lige fod med mændene at 
overtage familieforetagender ved at fremme en retfærdighedskultur mellem mænd og 
kvinder, som fokuserer på kvinders iværksætterrolle i familieforetagender i forbindelse 
med ledelsesmæssige og ansvarsbetonede stillinger, og ved at skabe et miljø, hvor 
kvindelige iværksættere og familieforetagender kan trives, og hvor foretagsomhed 
belønnes;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte det europæiske netværk af EU-
ambassadører for kvindelige iværksættere og EU-netværket af mentorer for kvindelige 
iværksættere med henblik på at styrke deres profil; 

6. Henleder opmærksomheden på den vigtige rolle, som kvinder spiller i driften af 
familielandbrug, og opfordrer medlemsstaterne til at støtte erhvervsuddannelse specifikt 
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målrettet kvindelige landbrugere for at styrke kvinders deltagelse i driften af 
familielandbrug yderligere; opfordrer især indtrængende til, at der i denne forbindelse 
gives støtte til uddannelsesprojekter for kvinder, der driver familielandbrug, med henblik 
på at styrke kvinders deltagelse i landbrugsorganisationer og regionale organisationer;

7. understreger, at det er nødvendigt at sikre de bedst mulige arbejdsbetingelser med hensyn 
til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

8. opfordrer til at fremme rollen som mor og erhvervskvinde med henblik på at sikre retten 
til moderskab og yde økonomisk bistand til at sikre balancen mellem familiemæssige og 
erhvervsmæssige forpligtelser; opfordrer til foranstaltninger til at støtte beskæftigelse og 
børnepasningstjenester i hjemmet for at give kvindelige iværksættere mulighed for at 
forene arbejds- og familieliv;

9. understreger, at flere muligheder for kvinder i familieforetagender vil gavne såvel kvinder 
som virksomheder;

10. opfordrer til, at der vedtages alle mulige foranstaltninger for at hindre og straffe udnyttelse 
eller tvang, situationer, der fører til afpresning og/eller underkuelse eller vold mod kvinder 
på arbejdspladsen, og påpeger, at isolation og forskelsbehandling ud over fysisk vold også 
er former for mental grusomhed eller psykologisk aggression;

11. minder endnu engang medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder om 
betydningen af, at der er et tilstrækkeligt udbud af prismæssigt overkommelige tjenester af 
høj kvalitet til pasning af børn og pleje af ældre og andre omsorgsafhængige personer, 
skatteincitamenter for virksomheder og anden kompensation til at hjælpe kvinder og 
mænd, der er arbejdstagere, selvstændige eller ledere i familieforetagender, til at 
afbalancere deres familie- og arbejdsmæssige forpligtelser;

12. opfordrer Kommissionen til at påbegynde en undersøgelse og statistisk analyse af 
tilstedeværelsen af kvinder i familieforetagender i Europa;

13. understreger behovet for separate og behørigt lønnede perioder med barselsorlov for 
mødre og fædre og forældreorlov, som opfylder arbejdstageres, selvstændiges og 
arbejdsgiveres behov;

14. opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at medregne lige 
muligheder for mænd og kvinder og overveje og inkludere proaktive foranstaltninger til at 
fremme deltagelsen af de underrepræsenterede køn samt øget adgang for kvinder til 
erhvervsuddannelse, hver gang de lovgiver om spørgsmål med relation til 
familieforetagender og især i forbindelse med direktivet om kvinder i bestyrelser;

15. understreger, at fjernelsen af alle forskellene mellem mænd og kvinder, der er arbejder i 
familieforetagender, ville gavne økonomien og samfundet generelt; påpeger, at strategien 
for ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015 har til formål at øge 
beskæftigelsesraten til 75 % for kvinder, hvilket er det mål, der er fastsat i Europa 2020-
strategien, og at dette inkluderer de grupper af kvinder, der har den laveste 
beskæftigelsesrate;
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16. understreger behovet for at støtte rammer for kvinder, der er ejere og ledere af 
familieforetagender, for at øge deres selvtillid og formåen;

17. insisterer på kravet om, at familieforetagender skal sikre lige behandling og lige 
muligheder for mænd og kvinder på arbejdspladsen i forbindelse med ledelsen af 
virksomheden og beslutningstagningen, og at de til dette formål skal vedtage 
foranstaltninger for at hindre enhver form for forskelsbehandling og for at fremme 
ligestilling mellem kønnene;

18. understreger, at der er behov for at udarbejde konkrete forslag med henblik på at skabe en 
bedre balance mellem arbejds-, familie- og privatliv ved at tilskynde mænd og kvinder til 
at dele de arbejds- og familiemæssige samt sociale arbejdsopgaver mere ligeligt, navnlig 
med hensyn til pleje af omsorgsafhængige personer og børnepasning; bemærker, at et 
bedre udbud af dagpleje og plejetjenester ikke kun afhænger af offentlige politikker for 
etableringen af sådanne faciliteter, men også af incitamenter for virksomhederne til at 
tilbyde sådanne løsninger; bemærker, at fleksibilitet med hensyn til arbejdstiderne og 
organiseringen af arbejdet samt deltidsarbejde kan være en måde at sikre en bedre balance 
mellem arbejds- og privatliv på;

19. opfordrer Rådet til hurtigst muligt at opnå konsensus og vedtage direktivet om en mere 
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, så 
alle børsnoterede selskaber, herunder familieforetagender, opfylder målet om, at mindst 
40 % af deres bestyrelsesmedlemmer er kvinder;
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