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SUGGESTIONS 

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 principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til 

Unionens kerneværdier og er nedfældet i Europa 2020-strategien, bør sikres og fremmes 

ved gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF); 

B. der henviser til, at kvinder har højere genbeskæftigelsesfrekvens end mænd, men at 

genbeskæftigelse blandt kvinder for det meste er midlertidig og ustabil som følge af 

forpligtelserne til at passe familiemedlemmer, mens de søger ny beskæftigelse og/eller 

deltager i efteruddannelse og mangler økonomisk overkommelige faciliteter af høj kvalitet 

til pasning af børn og syge; 

C. der henviser til, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt af kriser og sparepolitikker; 

1. bemærker, at forskelle i kønsprofilen blandt modtagerne af Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen (EGF), hvor den gennemsnitlige andel af kvindelige 

modtagere er 33 %, og tilsvarende for mænd 67 %, afhænger af sektoren, og om den er 

domineret af mænd eller kvinder1; 

2. opfordrer Kommissionen til at tage højde for kvinders særlige situation, og således så vidt 

muligt sikre, at EGF-støtte gavner mænd og kvinder i lige grad; 

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til at bevare bestemmelserne i den nuværende EGF-

forordning om ydelse til plejere for at muliggøre bedre støtte til kvinder med 

plejeopgaver2; bemærker, at disse foranstaltninger ikke må erstatte medlemsstaternes 

forpligtelser; understreger, at medlemsstaterne og arbejdsgiverne skal udvikle fleksible 

arbejds- og uddannelsesforhold, der giver mulighed for delt pleje- og forældreansvar 

mellem mænd og kvinder; 

4. opfordrer Kommissionen til at indsamle data om, hvor meget af EGF-støtten der er blevet 

tildelt i form af ydelse til plejere som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i den 

nuværende EGF-forordning, og om, hvordan det påvirker kvindelige modtageres 

genbeskæftigelsesfrekvens; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at anvende genbeskæftigelsesforanstaltningerne i de 

lokalsamfund, hvor omfattende afskedigelser har fundet sted, med henblik på at undgå, at 

de afskedigede må flytte væk eller efterlade familier og/eller børn; bemærker i denne 

                                                 
1 Efterfølgende evaluering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) — endelig rapport, 

Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Europa-

Kommissionen, august 2015. 

2 Artikel 7, punkt 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 

2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) og ophævelse af forordning 

(EF) nr. 1927/2006, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855. 



 

PE577.082v02-00 4/5 AD\1092308DA.doc 

DA 

forbindelse, at dette er særlig vigtigt for kvindelige afskedigede arbejdstagere, som måske 

har mindre geografisk fleksibilitet på grund af familiemæssige omsorgsforpligtelser;  

6. bemærker, at den gennemsnitlige selvstændige beskæftigelsesfrekvens for samtlige EGF-

sager er 5 %, og opfordrer Kommissionen til at iværksætte foranstaltninger som en del af 

EGF med henblik på at fremme og støtte iværksættervirksomhed, og ved navnlig at 

tilskynde til iværksætteri blandt kvinder og socialt iværksætteri; understreger vigtigheden 

af iværksætteruddannelse og livslang læring i denne forbindelse og navnlig af mentor- og 

peer-to-peer net; understreger på ny potentialet i social iværksætterånd, kooperativer og 

gensidige selskaber og alternative forretningsmodeller i økonomisk myndiggørelse af 

kvinder og fremme af social integration; minder om, at EGF skal prioritere programmer, 

der hjælper kvinder og piger ind på traditionelt mandsdominerede områder som f.eks. 

IKT, naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), og at 

synergier mellem STEM-sektorer og de kunstneriske og kreative industrier (STEAM) har 

et stort potentiale for innovation og for at øge repræsentationen af kvinder; opfordrer 

Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsgiverne til at lægge vægt på inddragelse af 

kvinder og piger, navnlig unge, der ikke er under uddannelse, i EGF-programmer for 

STEM- og STEAM-sektorer; 

7. understreger, at støtte fra EGF har ydet et positivt bidrag med hensyn til at tackle de 

betydelige sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer, øge den sociale samhørighed og 

give borgerne mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og dermed bidrage til 

familiens indtægter eller forblive aktive i jobsøgningen og undgå negative 

arbejdsløshedsfælder; bemærker endvidere, at genbeskæftigelse forhindrer flugt af 

arbejdskraft og tvungen mobilitet; understreger, at EGF-støtte også bør bidrage til at skabe 

bæredygtige og anstændige arbejdspladser; understreger, at der bør være særligt fokus på 

unge kvinder; 

8. beklager, at der mangler kønsopdelte data i evalueringen af gennemførelsen af EGF-sager 

på medlemsstatsniveau, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at indsamle data ud fra et 

kønsperspektiv; 

9. opfordrer Kommissionen til at overvåge og evaluere EGF's budget for at kunne vurdere de 

langsigtede virkninger for EGF-modtagere, navnlig hvad angår kønsprofilen; 

10. opfordrer de regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundets organisationer til at koordinere indsatsen blandt aktørerne på 

arbejdsmarkedet for at opnå bedre adgang til støtte fra Globaliseringsfonden i tilfælde af 

fremtidige afskedigelser; opfordrer endvidere til øget deltagelse af arbejdsmarkedets 

partnere i overvågningen og evalueringen af fondens aktiviteter, og navnlig til at tilskynde 

repræsentanter for de kvindelige interesserede parter for at sikre, at der lægges mere vægt 

på kønsaspektet. 
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