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FORSLAG 

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 unge, og navnlig unge kvinder, blev hårdest ramt under den nylige 

finansielle og økonomiske krise, som har haft en alvorlig indvirkning ikke kun på unge 

kvinders økonomiske selvstændighed og unges beskæftigelse, men også på deres mentale 

og fysiske sundhed samt mere generelt deres arbejdsmiljø, demografiske situation, 

levevilkår og adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse; 

B. der henviser til, at kvinder overalt i EU stadig er stærkt underrepræsenteret på 

arbejdsmarkedet og i ledende stillinger, og at den samlede beskæftigelsesfrekvens for 

kvinder stadig er næsten 12 % lavere end mænds; 

C. der henviser til, at "bekæmpelse af kønsbestemte løn-, indtjenings- og pensionsforskelle 

og dermed bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder" er et af de prioriterede områder, som 

Kommissionen har defineret i sin publikation "Strategisk indsats for ligestilling mellem 

kønnene 2016-2019"; 

D. der henviser til, at 31,5 % af de erhvervsaktive kvinder i EU arbejder på deltid 

sammenlignet med 8,2 % af mændene, og at lige over 50 % af kvinderne arbejder på fuld 

tid sammenlignet med 71,2 % af mændene, hvilket udgør en forskel i fuldtidsansættelsen 

på 25,5 %; 

E. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder ikke er en indikator, der håndteres 

korrekt i overensstemmelse med målene med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

F. der henviser til, at artikel 9 og 10 i TEUF foreskriver, at Unionen ved fastlæggelsen og 

gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter skal sikre et inkluderende og integreret 

arbejdsmarked, der er i stand til at tackle de alvorlige konsekvenser af arbejdsløshed og 

sikre et højt beskæftigelsesniveau; der henviser til, at EU skal sikre anstændige 

arbejdsvilkår overalt i Unionen, herunder rimelige lønforhold, og sikre passende social 

beskyttelse i overensstemmelse med arbejdsmarkedslovgivningen, kollektive 

overenskomster og i overensstemmelse med nærhedsprincippet samt et højt niveau for 

almen og faglig uddannelse og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller 

etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; 

G. der henviser til, at situationen for unge kvinder og mænd samt årsagerne til, at de ikke er i 

beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET), varierer; 

H. der henviser til, at vanskeligheder med at forene arbejds- og familieliv på grund af 

utilstrækkelig støtte til pasningsforpligtelser og familiemæssige forpligtelser samt kløften 

mellem fædres og mødres orlovsmuligheder og den kønsbestemte skævhed på 

arbejdsmarkedet, der følger heraf, stadig begrænser kvinders muligheder for så vidt angår 

uddannelse, begrænser deres deltagelse i arbejdsmarkedet og påvirker deres karrierevalg 

og økonomiske aktivitet; der i denne forbindelse henviser til, at kvinder i mange 
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medlemsstater udgør langt størstedelen af arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold, 

deltids- eller minijob; der henviser til, at alle ovennævnte faktorer har en negativ 

indvirkning på deres fremtidige lønninger og pensioner; 

I. der henviser til, at ulovlig beskæftigelse blandt unge kvinder i landdistrikterne, eller 

undladelse af at registrere sig som arbejdsløs, gør statistiske data upræcise og skaber 

forskelle i deres pensioner; der henviser til, at denne praksis har en negativ indvirkning på 

samfundet som helhed og navnlig kvinders velfærd samt andre former for socialsikring og 

muligheder for karriereskift eller fremtidige beskæftigelsesmuligheder; 

J. der henviser til, at NEET-andelen er faldende, men at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

ikke kan tage hele æren for dette; 

K. der henviser til, at NEET'er er en heterogen gruppe med forskellige behov, og at det derfor 

er af afgørende betydning at træffe foranstaltninger med henblik på at gøre kvinder, piger 

og kønsaspektet synlige hele vejen igennem et ajourført ungdomsbeskæftigelsesinitiativ; 

L. der henviser til, at det ifølge de nationale evalueringer af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

er vanskeligt at inddrage sårbare unge i nogle medlemsstater; der henviser til, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ifølge en undersøgelse udarbejdet af 

forvaltningsmyndighederne i slutningen af 2015, i første fase af gennemførelsen oftest 

nåede den yngre aldersgruppe af 15-24-årige (77 %), unge mænd (51 %), unge med som 

minimum gymnasial uddannelse (75 %) og arbejdsløse (77 %) snarere end ikke-

erhvervsaktive; 

1. glæder sig over faldet i antallet af unge arbejdsløse og unge NEET'er i EU siden 2013; 

understreger imidlertid, at ungdomsarbejdsløsheden fortsat er et stort problem i mange 

medlemsstater; 

2. fremhæver behovet for en tostrenget strategi og metode, der bygger på kønsmainstreaming 

med horisontal gennemførelse på tværs af alle initiativer, politikker og foranstaltninger i 

EU i forbindelse med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, med særligt fokus på unge 

kvinder og piger; 

3. understreger, at opstilling og sikring af minimumsstandarder for kvaliteten af den tilbudte 

beskæftigelse inden for rammerne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er af allerstørste 

betydning, bør sikres for alle unge, der (gen-)indtræder på arbejdsmarkedet, og ikke kun 

bør tage hensyn til deres erhvervsmæssige/faglige profil og efterspørgslen på 

arbejdsmarkedet, men også omfatte: kontraktbaseret ansættelse, anstændige arbejds- og 

levevilkår, anstændige lønninger, social sikring og pensionsrettigheder, adgang til 

børnepasningsfaciliteter, fridage, ferier og fast beskæftigelse; 

4. anerkender, at det er lykkedes for ungdomsbeskæftigelsesinitiativet at nedbringe 

ungdomsarbejdsløsheden og navnlig sikre balance mellem kønnene med det resultat, at 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har nået omkring 48 % af mændene og 52 % af 

kvinderne; 

5. opfordrer til fuld gennemførelse af både direktiv 2000/78/EF om ligebehandling med 

hensyn til beskæftigelse og erhverv og direktiv 2010/41/EU om gennemførelse af 

princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv inden for 
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ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

6. finder det nødvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne indfører positive 

foranstaltninger, der sikrer, at unge kvinder og piger modtager tilbud om 

kvalitetsbeskæftigelse og ikke beskæftiges eller fanges i usikre, underbetalte og 

midlertidige jobs med begrænsede eller ingen rettigheder som arbejdstagere; 

7. glæder sig over den velfokuserede, målrettede tilgang og det øgede fokus på 

individualiseret støtte, som bidrog til ungdomsbeskæftigelsesinitiativets generelle succes, 

og navnlig succesen med at sikre balance mellem kønnene, som har en større indvirkning 

på kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet; opfordrer til fremme af bevidsthed om 

kønsaspektet i forbindelse med vejledning og livslang læring inden for offentlige 

arbejdsformidlinger, der stilles til rådighed for at støtte kvinders deltagelse i 

arbejdsstyrken og deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter afbrydelser i karrieren; 

8. opfordrer medlemsstaterne til at indsamle kønsopdelte statistiske data med henblik på, at 

Kommissionen kan iværksætte en konsekvensanalyse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

og dets indflydelse på balancen mellem kønnene for at give mulighed for en grundig 

evaluering og analyse af dets gennemførelse; 

9. opfordrer medlemsstaterne til, og understreger samtidig betydningen af ikke-statslige 

organisationer og andre relevante aktører i denne henseende, at udvikle nye, innovative og 

mere skræddersyede måder at nå inaktive NEET'er, der står over for barrierer såsom 

fattigdom, social udstødelse, handicap eller forskellige former for forskelsbehandling; 

opfordrer samtidig medlemsstaterne til i væsentlig grad at forbedre kommunikationen, 

som let kan tilpasses forskellige målgrupper, og til at finde metoder til at støtte unge 

kvinders genindtræden på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller erhvervsuddannelse ved at 

sikre ligestilling i adgang til beskæftigelse, avancementsmuligheder, forening af arbejde 

og privatliv, adgang til børnepasning og pasning af voksne, og gennem fremme af lige løn 

til kvinder og mænd for samme arbejde eller arbejde af samme værdi; 

10. minder om, at en effektiv udfordring af kønsstereotyper er afgørende for at øge kvinders 

deltagelse i alle dele af arbejdsmarkedet; opfordrer Unionen til at være med fremme i 

første række, når det gælder om at udfordre kønsstereotyper, navnlig inden for 

uddannelse, beskæftigelse og videreuddannelse; 

11. understreger, at det er nødvendigt at fokusere på tilbuddenes kvalitet og bæredygtighed; 

tilskynder til initiativer, der sigter mod at bekæmpe kønsopdeling inden for uddannelse og 

efteruddannelse og på arbejdsmarkedet; påpeger vigtigheden af på baggrund af målrettede 

politikker at støtte inddragelsen af piger og unge kvinder i alle sektorer af økonomien, 

herunder naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og 

iværksætteri; opfordrer medlemsstaterne til at indføre programmer, kurser og uddannelse, 

der vil øge e-kapacitet og digitale færdigheder blandt unge, især kvinder og dem, der bor i 

landdistrikter eller fjerntliggende områder, for at hjælpe dem med at opnå en langsigtet, 

bæredygtig økonomisk uafhængighed og blive aktive skabere af 

beskæftigelsesmuligheder; 

12. understreger, at programmer som ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 

er opstået som reaktion på særligt ugunstige omstændigheder; noterer sig dog, at sådanne 

programmer ikke bør betragtes som substitutter for systemiske løsninger på bekæmpelsen 
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af den høje ungdomsarbejdsløshed i medlemsstaterne; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte gennemførelsen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og samtidig afhjælpe dets svage sider, og til at sikre 

fortsættelsen af finansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i perioden for den 

næste flerårige finansielle ramme (FFR); 

14. understreger behovet for kønskvoter, som medlemsstaterne vil indføre i forbindelse med 

gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, eftersom denne positive 

foranstaltning har vist sig at være et af de mest effektive redskaber til bekæmpelse af 

uligheder, forskelsbehandling og kønsskævheder; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis med hinanden for at lære af 

hinanden med henblik på at opnå størst mulig effekt af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

16. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til grundigt at evaluere og overveje den 

fremtidige finansiering af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i lyset 

af deres merværdi for en langsigtet bæredygtig stigning i ungdomsbeskæftigelsen; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at fremme skræddersyede løsninger afhængigt af de 

relevante specifikke regioner og undgå uproduktive universalløsninger; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et ajourført forslag til en forhøjelse 

af budgettet til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ungdomsgarantien, eftersom 

medlemsstaterne på grund af den europæiske og økonomiske krise og den deraf følgende 

økonomiske afmatning stadig kæmper med høje arbejdsløshedstal, offentlig gæld, lav 

vækst og utilstrækkelige investeringer samt nedskæringer i de offentlige udgifter; 

19. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre oplysningskampagner, der er rettet mod alle 

interessegrupper, især dem, der bor i fjerntliggende områder eller landdistrikter, som har 

mindre tendens til at blive ordentligt uddannet og informeret. 
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