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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om opnåelse af kvinders økonomiske uafhængighed gennem iværksætteri og selvstændig 
virksomhed
(2021/2080(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og 
artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" (COM(2020)0103),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juli 2020 med titlen "Den europæiske 
dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og modstandsdygtighed" (COM(2020)0274),

– der henviser til Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og 
Teknologi’s undersøgelse fra 2020 med titlen "Women in the Digital Age",

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder1,

– der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2017 om styrkelse af kvinders økonomiske 
indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU2,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om styrkelse af kvinders og pigers 
position inden for den digitale sektor3,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om udligning af den kønsbestemte 
digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi4,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om kønsperspektivet i covid-19-krisen 
og perioden efter krisen5,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om EU's strategi for ligestilling mellem 

1 EUT C 66 af 21.2.2018, s. 44.
2 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 6.
3 EUT C 390 af 18.11.2019, s. 28.
4 EUT C 456 af 10.11.2021, s. 232.
5 EUT C 456 af 10.11.2021, s. 191.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.456.01.0232.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.456.01.0191.01.ENG
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kønnene6,

– der henviser til sin beslutning af 10. juni 2021 om fremme af ligestilling mellem 
kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)7,

– der henviser til "Women in Digital"-resultattavlen,

– der henviser til den undersøgelse med titlen "Women's entrepreneurship and self-
employment, including aspects of gendered Corporate Social Responsibility" (Kvinders 
iværksætterånd og selvstændig virksomhed, herunder aspekter af virksomheders 
kønsbestemte sociale ansvar), som blev offentliggjort af Temaafdelingen for Borgernes 
Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender i maj 2020,

– der henviser til undersøgelsen med titlen ”Funding women entrepreneurs: How to 
empower growth” (Finansiering af kvindelige iværksættere: Hvordan man styrker 
væksten), som blev offentliggjort af Den Europæiske Investeringsbanks afdeling for 
rådgivning om innovationsfinansiering i juni 2020,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra  Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-
0000/2021),

A. der henviser til, at kvindelige iværksættere og selvstændige er en underudnyttet kilde til 
økonomisk vækst og jobskabelse; der henviser til, at støtte til denne gruppe kan styrke 
EU's konkurrenceevne;

B. der henviser til, at den relative knaphed på kvindelige iværksættere bør betragtes som en 
uudnyttet kilde til innovation og udvikling, navnlig i forbindelse med Europas grønne 
og digitale omstilling og dets økonomiske genopretning efter covid-19-krisen; der 
henviser til, at den europæiske økonomi har potentiale til at drage fordel af en vækst i 
BNP på 16 mia. EUR ved at tilskynde flere kvinder til at komme ind på det digitale 
arbejdsmarked;

C. der henviser til, at kvinder kun udgør 34,4 % af EU's selvstændige og 30 % af alle 
nystartede iværksættere;

D. der henviser til, at kvinder har vanskeligere ved at drive iværksættervirksomhed end 
mænd; der henviser til, at hindringerne omfatter mangel på specifik uddannelse, lavere 
selvtillid, mindre adgang til sociale netværk og virksomhedsnetværk og vanskeligheder 
med at forene arbejdsliv og familieliv;

E. der henviser til, at det kan være nyttigt at fremme kvindelige iværksættere som 
rollemodeller for at tilskynde kvinder til at betragte iværksætteri som en karriere;

F. der henviser til, at statistikker viser, at kvindelige iværksættere har vanskeligere ved at 
skaffe finansiering end mænd; der henviser til, at virksomheder, der ledes af kvinder, 
stadig tegner sig for en meget lille andel af investeringsmodtagerne; der henviser til, at 

6 EUT C 456 af 10.11.2021, s. 208.
7 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0296.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.456.01.0208.01.ENG
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mandlige grupper af virksomhedsoprettere modtog 93 % af den samlede kapital, der 
blev investeret i europæisk teknologi i 20188;

G. der henviser til, at data viser, at kvindelige iværksættere genererer flere indtægter, selv 
om de modtager mindre økonomisk støtte;

H. der henviser til, at kun 10 % af alle business angels i Europa er kvinder9, og at kun 10 % 
af alle ledende stillinger i private equity- og venturekapitalvirksomheder på 
verdensplan10 er besat af kvinder; der henviser til, at flere undersøgelser viser, at 
investeringsforvaltere ofte stiller kapital til rådighed for dem, der ligner dem selv; der 
henviser til, at udvikling af økosystemet er afgørende for at forbedre 
finansieringsvilkårene på bæredygtig vis for virksomheder, der ledes af kvinder, og for 
at skabe et pålideligt netværk af kvindelige investorer;

I. der henviser til, at seks medlemsstater har oprettet 11 private fonde for at udfylde 
finansieringskløften for kvindelige iværksættere, og at disse fonde anvender 
kønsaspektet i deres investeringskriterier; der henviser til, at nogle af disse fonde har 
modtaget national støtte eller EU-støtte, hvilket viser, hvor vigtig en rolle de offentlige 
politikker spiller for fremme af iværksætteri11;

J. der henviser til, at der er udfordringer med hensyn til effektivt at måle iværksætteri i 
EU;

K. der henviser til, at 59 % af alle videnskabsfolk og ingeniører i EU i 2018 var mænd, og 
at kun 41 % var kvinder, hvilket udgør en forskel på 18 %12;

Iværksætterprogrammer, uddannelse og kompetenceopbygning 

1. glæder sig over Kommissionens initiativer såsom Women TechEU og European 
Innovation Council Women Leadership-programmet og oprettelsen af forskellige 
europæiske netværk for kvindelige iværksættere; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremme sådanne initiativer mere aktivt ved at fokusere på EU's 
vækstpotentiale og støtte kvindelige iværksætteres resultater;

2. opfordrer Kommissionen til at inddrage offentlig-private partnerskaber i deres 
initiativer, fordi private virksomheder kan spille en værdifuld rolle som rådgivere og 
formidle relevante og specialiserede færdigheder til kvindelige iværksættere;

3. fremhæver nødvendigheden og betydningen af at anerkende og fremme kvindelige 
iværksættere som rollemodeller; bemærker i denne forbindelse det europæiske netværk 
af ambassadører for kvindelige iværksættere, som tilskynder kvinder til at betragte 
iværksætteri som en karriere;

8 Skonieczna, A. and Castellano, L., ”Gender Smart Financing. Investing In and With Women: Opportunities for 
Europe”, European Economy Discussion Papers, nr. 129, juli 2020, Publikationskontoret, Luxembourg.
9 EBAN, Statistics Compendium – European Early Stage Market Statistics, EBAN, Bruxelles, 2019.
10 International Finance Corporation, Moving Towards Gender Balance in Private Equity and Venture Capital, 
International Finance Corporation, Washington DC, 2019.
11 Eurofound, Female entrepreneurship: Public and private funding, Publikationskontoret, Luxembourg, 2019.
12 Eurostat, ”Women in science and technology”, Products Eurostat News, 2. oktober 2020.
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4. glæder sig over offentlige og private iværksætterprogrammer for kvinder i 
medlemsstaterne, der omfatter elementer af netværkssamarbejde, mentorordninger og 
uddannelse for at støtte og rådgive kvindelige iværksættere; bemærker, at offentligt 
tilgængelige rapporter og erklæringer i syv medlemsstater tyder på, at disse programmer 
har en positiv virkning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at indsamle data fra 
alle medlemsstater og analysere virkningen af kvindelige iværksætterprogrammer; 
opfordrer Kommissionen til at udveksle bedste praksis for at styrke og øge andelen af 
kvindelige iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende i medlemsstaterne;

5. opfordrer Kommissionen til at stille ajourførte og sammenlignelige statistikker til 
rådighed med henblik på at analysere iværksætteres og selvstændige erhvervsdrivendes 
økonomiske betydning og de forskellige kategorier inden for iværksætteri og 
selvstændige med hensyn til industri og køn for at fastslå andelen af kvindelige 
iværksættere og selvstændige;

6. opfordrer især til øget kvindefokuseret fremme af for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene), digital uddannelse og 
økonomiforståelse for at bekæmpe de fremherskende stereotyper og sikre, at flere 
kvinder kommer ind i disse sektorer og bidrager til deres udvikling; fremhæver 
betydningen af at fremme uddannelse og karrierer inden for finansiering af kvinder for 
at støtte udviklingen af et pålideligt netværk af kvindelige investorer;

Adgang til kapital

7. understreger behovet for at anerkende kvindelige iværksættere og selvstændige 
erhvervsdrivende som potentielt rentable investeringsmuligheder og som potentielle 
kilder til økonomisk vækst og jobskabelse;

8. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at lette adgangen til midler for 
kvindelige iværksættere og selvstændige; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
oprette et europæisk netværk af kønsbevidste investorer; mener, at et sådant netværk vil 
kunne give virksomheder, der ledes af kvinder, relevante forbindelser, netværk og 
finansieringsmuligheder;

9. glæder sig over den indsats, som de særlige private investeringsfonde har gjort, og som 
inkorporerer kønskriterier i deres investeringsvurderinger for at afhjælpe 
underfinansieringen af virksomheder ledet af kvinder; opfordrer Kommissionen til at 
støtte saminvesteringsprogrammer med venturekapitalfonde og business angels, der har 
fokus på investering i kvinder og mentorprogrammer for kvindelige iværksættere; 
mener, at dette ville være en effektiv indsats for at pleje økosystemet helt fra grunden;

10. glæder sig over offentlige og private midler til gennemførelse af 
mangfoldighedspolitikker; bemærker i denne forbindelse initiativet til forpligtelse til 
mangfoldighed, som er det første initiativ i verden, hvor private fonde har forpligtet sig 
til at måle og kortlægge kønsfordelingen og til årligt og offentligt at rapportere om deres 
resultater;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til systematisk at spore og overvåge 
kønsopdelte data i hele Unionen for at sikre data af høj kvalitet om EU's og de nationale 
finansieringsprogrammer; fremhæver, at dette kan tjene som grundlag for mere 
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velfunderede politiske beslutninger i fremtiden;

Bedre rammer for kvindelige iværksættere

12. understreger behovet for at fjerne administrative hindringer for at starte en virksomhed 
for at gøre det mere attraktivt for kvinder at blive iværksættere eller selvstændige 
erhvervsdrivende; opfordrer medlemsstaterne til at overveje at udvikle standardiserede 
administrative pakker, som iværksættere skal følge i de tidlige faser af 
virksomhedsetablering; mener, at dette vil lette den administrative byrde i samspillet 
med lokale myndigheder såsom skattemyndigheder, kommuner osv.;

13. fremhæver betydningen af balance mellem arbejdsliv og privatliv for kvindelige 
iværksættere og selvstændige; opfordrer medlemsstaterne til at støtte sociale rammer 
såsom fleksible børnepasningsordninger, som er afgørende for at tilskynde flere kvinder 
til at deltage i iværksætteri; glæder sig over de foranstaltninger, som medlemsstaterne 
allerede har truffet på dette område; anerkender de nationale forskelle i socialpolitikken 
og respekten for nærhedsprincippet;

°

° °

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I Kommissionens meddelelse "Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd 
og kvinder 2020-2025” hedder det: ”Kvinder og mænd bør i al deres mangfoldighed have lige 
muligheder for at trives og være økonomisk uafhængige og aflønnes lige for deres arbejde af 
samme værdi, have lige adgang til finansiering og oppebære rimelige pensioner."

Sikring af disse lige muligheder for kvinder og mænd kan bane vejen for udnyttelse af det 
fulde potentiale og talent hos alle EU-borgere, hvilket til gengæld kan bidrage væsentligt til 
den europæiske økonomiske genopretning, jobskabelse, vækst og styrkelse af EU's 
konkurrenceevne.

Iværksætteri og selvstændig erhvervsvirksomhed spiller en vigtig rolle med hensyn til at 
skabe beskæftigelse, innovation og vækst for at styrke EU's konkurrenceevne. Desværre er 
kvinder fortsat betydeligt underrepræsenterede som iværksættere. De udgør 52 % af hele EU's 
befolkning, men kun 34,4 % af de selvstændige i EU og 30 % af iværksætterne med 
nystartede virksomheder. Kvinders iværksætteri antager forskellige former gennem en lang 
række industrier og er en vigtig faktor for nutidens økonomier, navnlig gennem SMV'er i Den 
Europæiske Union.

Kvindelige iværksættere har desuden vanskeligere ved at skaffe finansiering end mænd. 
Virksomheder, der ledes af kvinder, tegner sig stadig for en meget lille andel af 
investeringsmodtagerne. Grupper af mandlige virksomhedsoprettere modtager størstedelen af 
alle kapitalinvesteringer i Europa. Desuden er langt størstedelen af investorerne mænd, som 
har tendens til at investere i foretagender, der drives af mandlige grundlæggere.

Mange forskellige faktorer såsom stereotyper og familiemæssige forpligtelser kan gøre 
iværksætteri mindre attraktivt for kvinder end for mænd. Der er dog ingen tvivl om, at 
iværksætteri er en mulighed for at styrke kvinders rolle som erhvervsledere og skabe 
kulturelle og samfundsmæssige forandringer. Kvinders iværksætterpotentiale er en 
undervurderet kilde til økonomisk vækst og beskæftigelse, som bør udvikles yderligere. 
Kvinder mangler i nye og højtlønnede sektorer og er underrepræsenteret i 
beslutningstagningen.

Der er en åbenlys kløft og et behov for at styrke kvindelige iværksætteres og investorers 
indflydelse. Det, at kvinder har økonomisk indflydelse og status, giver økonomisk, 
forretningsmæssig og etisk mening. Det er derfor nødvendigt at tage fat på dette problem, da 
det er afgørende for at skabe nye job, sætte skub i økonomien og den europæiske 
genopretning samt styrke EU's konkurrenceevne.


