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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: 

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet, som opnås ved at øge 

den sociale og økonomiske velfærd, ikke alene gavner kvinder, men økonomien og 

samfundet som helhed; der henviser til, at målet om at sikre ligestilling mellem mænd og 

kvinder går tilbage til Romtraktaten fra 1957; 

B. der henviser til, at beskæftigelsestallene generelt er lavere blandt kvinder end blandt 

mænd: i 2014 var beskæftigelsesfrekvensen for mænd på 70,1 % i EU-28, mens den for 

kvinder lå på 59,6 %1; der henviser til, at kvinder ifølge Kommissionen stadig 

gennemsnitligt tjente 16 % mindre i timen end mænd for det samme arbejde i 2015; der 

henviser til, at den kønsbestemte lønforskel ofte fører til, at kvinder får mindre i pension 

end mænd, og gør, at kvinder er i større risiko for at komme ud i fattigdom efter 

pensionering; henviser til, at kvinders pension i EU i gennemsnit er 39 % lavere end 

mænds; der henviser til, at IKT-sektoren navnlig er kendetegnet ved både vertikal og 

horisontal kønsopdeling, som endda er mere udpræget i denne sektor end i mange andre, 

idet flertallet (54 %) af kvinder er ansat i lavt betalte og lavt kvalificerede stillinger, og der 

er en betragtelig kløft mellem kvinders uddannelsesniveau og deres job; 

C. der henviser til, at den kønsbestemte beskæftigelseskløft, lønforskel og dermed forbundne 

pensionsforskel, overrepræsentationen af kvinder i usikre job2 og ufrivilligt deltidsarbejde 

samt afbrydelser af kvinders karrierer for at tage sig af børn eller andre familiemedlemmer 

bidrager til en situation, hvor kvinder delvis er ramt af fattigdom eller truet heraf; der 

henviser til, at familier med enlige forsørgere, især familier med enlige mødre, er i større 

risiko for at blive ramt af fattigdom eller social udstødelse (49,8 % mod 25,2 % af de 

gennemsnitlige husstande med afhængige børn, selvom der er store forskelle mellem 

landene ifølge EU's statistikker over indkomster og levevilkårs)3; der henviser til, at 

forældres fattigdom fører til børns fattigdom og i alvorlig grad påvirker børn senere i livet; 

der henviser til, at en styrkelse af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet kan bidrage til at 

imødegå deres øgede risiko for fattigdom og social udstødelse; 

D. der henviser til, at en opfordring til, at flere kvinder kommer ind på og bliver på 

arbejdsmarkedet, også kan bidrage til at opveje de følger af en faldende erhvervsaktiv 

befolkning, der forventes i de fleste EU-medlemsstater, ved at styrke 

arbejdskraftudbuddet, og til, at det dermed vil bidrage til at reducere byrden på de 

offentlige finanser og socialsikringssystemerne, udnytte kvinders færdigheder og 

kompetencer bedre samt øge vækstpotentialet og konkurrenceevnen; 

1. mener, at mænd skal opfordres til og engageres i at fremme lighed mellem kønnene inden 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. April 2012. Study on precarious work 

and social rights 2012. Udført på vegne af Kommissionen. 

 Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2010 om kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold 

(EUT C 70E, 8.3.2012, s. 1). 
3 Save the Children, "Child Poverty and Social Exclusion in Europe", Bruxelles 2014, s.14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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for alle områder og på alle niveauer af arbejdsmarkedet; 

2. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe 

alle former for multidiskrimination baseret på køn for at sikre, at princippet om ikke-

forskelsbehandling og lighed anvendes på arbejdsmarkedet og i forbindelse med adgangen 

til beskæftigelse, og navnlig for at vedtage socialsikringsforanstaltninger med henblik på 

at sikre, at kvinders løn og ret til sociale ydelser, herunder pension, svarer til dem for 

mænd med tilsvarende erfaring, som udfører samme job eller et job af samme værdi; 

3. opfordrer til fuldstændig gennemførelse af direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af 

princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse 

med beskæftigelse og erhverv og til, at dette ændres, således at der indføres et obligatorisk 

krav til virksomheder om at udarbejde foranstaltninger eller planer om ligestilling mellem 

kønnene, herunder tiltag om afskaffelse af kønsopdeling, udvikling af lønsystemer samt 

foranstaltninger til at støtte kvinders karrierer; 

4. bemærker, at kvinder med handicap, eller som bliver hjemme for at pleje et 

familiemedlem, løber en uforholdsmæssig stor risiko for at blive ramt af fattigdom; 

5. fremhæver, at ikke blot direkte diskrimination men også vedholdende stereotype 

fremstillinger af maskulinitet og femininitet i forskellige sektorer og erhverv på 

arbejdsmarkedet, der understøtter og øger de ulige styrkeforhold og strukturer mellem 

mænd og kvinder, fortsat er et problem, der skal løses; 

6. understreger, at forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er en af hovedårsagerne til den 

manglende ligestilling mellem kønnene i samfundet generelt, og at lige muligheder i 

arbejdslivet samt kvinders økonomiske uafhængighed er af afgørende betydning for 

ligestillingen mellem kønnene på andre områder; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at iværksætte kraftige foranstaltninger mod kønsbaseret 

diskrimination på arbejdsmarkedet, der dækker forskellige forhold såsom ansættelse, løn, 

sociale ydelser og pensioner; understreger endvidere vigtigheden af i forbindelse med 

håndtering af diskrimination at tage hensyn til de mangfoldige og intersektorielle former 

for diskrimination, som rammer kvinder med handicap, migrantkvinder og kvinder 

tilhørende en etnisk minoritet, romakvinder, ældre kvinder, enlige mødre og LGBTIQ-

personer; 

7. mener, at lukning af den kønsbestemte lønkløft kræver øget deltagelse af kvinder på 

arbejdsmarkedet, øget gennemsigtighed i betalingsprocessen (herunder data opdelt efter 

sektorer) og gennemførelse af Kommissionens henstillinger om løngennemsigtighed, 

kønsneutrale jobbeskrivelser og -klassificering, omvendelse af bevisbyrden, når det 

gælder om at bekæmpe kønsdiskrimination på arbejdspladsen, overholdelse af princippet 

om lige muligheder for mænd og kvinder samt håndhævelse af den relevante EU-

lovgivning, samt at der sættes en stopper for den kønsbaserede differentiering af 

arbejdskraften, og at der lægges kraftig vægt på politikker, der fremmer foreningen af 

arbejds- og familieliv; 

8. påpeger, at der stadig findes kønsbetingede lønforskelle og forskelle i karriereforløb for 

kvindelige arbejdstagere inden for IKT-sektoren; understreger, at der stilles 

spørgsmålstegn ved princippet om, at der for at sikre en retfærdig og rimelig aflønning 

skal udbetales lige løn for lige arbejde på den samme arbejdsplads, selv om dette princip 
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er en af grundpillerne i den sociale retfærdighed på arbejdsmarkedet og derfor bør 

beskyttes frem for alt andet; gentager, at det ikke bør tillades, at uligheder hvad angår lige 

løn og karrieremuligheder slår rod i den digitale økonomi; understreger, at kvinders øgede 

deltagelse på arbejdsmarkedet og dermed forbundne investeringer i politikker om social 

inklusion vil bidrage til at reducere den kønsbaserede lønforskel; fremhæver også 

vigtigheden af kollektive overenskomster inden for den digitale markedsøkonomi for at 

sikre jobkvalitet og beskæftigelsessikkerhed i digitaliseringens tidsalder; 

9. mener, at forskellen mellem mænds og kvinders pension, der er på 39 %1 om året og er en 

bestemmende faktor for kvinders fattigdomsrisiko i EU, skal tackles ved hjælp af en bred 

vifte af sammenhængende instrumenter; bemærker, at kvinder har svært ved at opbygge 

tilstrækkeligt store bidrag på tværs af både private og offentlige pensionsordninger som 

følge af lønforskellen, usikkert og lavt betalt arbejde, varetagelse af ubetalte plejejob og 

af, at de udelukkes fra arbejdsmarkedet i lange perioder af deres liv; understreger 

vigtigheden af at bekæmpe indirekte forskelsbehandling inden for pensionsordninger, 

herunder ikke blot arbejdsmarkedspensioner, men også lovpligtige pensionsordninger; 

opfordrer medlemsstaterne til at indføre "plejekreditter" for både kvinder og mænd som 

perioder, der på lige fod berettiger til at opbygge pensionsrettigheder, for at sikre, at de, 

der tager en pause fra beskæftigelse for at yde uformel og ubetalt pleje til en 

plejeafhængig person eller et familiemedlem, ikke stilles ufordelagtigt ved at gøre dette, 

og at den tid, der bruges som plejeperson, omsættes i pensionsrettigheder for at afspejle 

det bidrag, som disse plejepersoner fortsat yder til samfundet; bemærker i denne 

forbindelse, at størstedelen af plejen i EU for øjeblikket ydes af disse uformelle, ubetalte 

plejere, men at de i stigende grad er under pres på grund af de demografiske ændringer og 

den voksende plejebyrde, og at 78 % af alle plejeydende personer er kvinder; 

10. påpeger, at pensionerede kvinder er den mest sårbare gruppe, og at de ofte lever i eller 

risikerer fattigdom; opfordrer medlemsstaterne til at betragte spørgsmålet om en reduktion 

af den kønsbestemte pensionsforskel som et økonomisk mål; opfordrer medlemsstaterne 

til at reformere deres pensionsordninger med det formål altid at sikre passende pensioner 

for alle med henblik på at lukke pensionskløften; mener, at instrumenter til fjernelse af 

pensionsforskellen omfatter tilpasning af pensionsordninger til sikring af ligestilling 

mellem kvinder og mænd, tilpasning til uddannelse, karriereplanlægning, 

forældreorlovsordninger og andre støttetjenester for forældre; opfordrer medlemsstaterne 

til at overveje at indrømme delte pensionsrettigheder i tilfælde af skilsmisse og juridisk 

separation i overensstemmelse med nærhedsprincippet; bemærker, at 

arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i stigende grad forvaltes i overensstemmelse 

med forsikringsprincipper, og at dette kan give anledning til mange forskelle, hvad angår 

social beskyttelse2; understreger, at Den Europæiske Unions Domstol klart har givet 

udtryk for, at arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger skal betragtes som løn, og at 

princippet om ligebehandling således også finder anvendelse på disse ordninger; 

11. bemærker, at kvinder oftere er ansat i usikre og lavt betalte job og på ikke-

standardmæssige ansættelseskontrakter; påpeger, at en anden facet af usikre job er 

                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning af 9. september 2015 om rapport om gennemførelsen, resultaterne og den 

samlede vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (Vedtagne tekster, 

P8_TA(2015)0309); 
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
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udbredelsen af ufrivilligt deltidsarbejde, som medvirker til fattigdomsrisikoen og er vokset 

fra 16,7 % til 19,6 % af den samlede beskæftigelse; opfordrer medlemsstaterne til at øge 

deres bestræbelser på at bekæmpe sort arbejde, usikre job og misbrug af atypiske 

kontraktformer, herunder ansættelser uden noget fast timetal, i nogle medlemsstater; 

fremhæver det store omfang af sort arbejde, som udføres af kvinder, og som indvirker 

negativt på deres indkomst og socialsikringsdækning og -beskyttelse og har negativ 

indvirkning på EU's BNP; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overveje at 

gennemføre Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) henstillinger om at mindske 

udbredelsen af usikre ansættelsesforhold1, f.eks. ved at undersøge og begrænse de tilfælde, 

hvor det er muligt at anvende usikre ansættelseskontrakter, og indskrænke det tidsrum, i 

hvilket arbejdstagere kan ansættes på sådanne på hinanden følgende kontrakter, hvorefter 

de bør tilbydes en tidsubegrænset kontrakt; 

12. understreger, at på trods af at kvinder bliver stadigt bedre kvalificerede og ovenikøbet 

klarer sig bedre end mænd med hensyn til uddannelsesmæssige færdigheder, er de fortsat 

underrepræsenterede på arbejdsmarkedet; påpeger derfor behovet for yderligere tiltag i 

retning af at integrere tilgangen om et afbalanceret arbejdsliv og familieliv helt i 

politikudformningen, herunder plejefaciliteter, orlov og ordninger med fleksible 

arbejdstider samt skatte- og socialsikringssystemer uden negative incitamenter, som 

afholder sekundære forsørgere fra at arbejde eller fra at arbejde mere; 

13. opfordrer Kommissionen til at bryde det såkaldte glasloft, der forhindrer kvinder i at få 

adgang til lederstillinger eller topstillinger; opfordrer derfor til en hurtig vedtagelse af 

direktivet om kvinder i bestyrelser, der er et vigtigt første skridt til indførelse af ligelig 

repræsentation i den offentlige og private sektor, og understreger Kommissionens 

forpligtelse til at træffe enhver foranstaltning, der kan bidrage til at bryde dødvandet i 

Rådet, hvad angår EU-lovgivning om åbenhed og større kønslig balance i rekrutteringen 

til ledende stillinger; 

14. fremhæver vigtigheden af iværksætteri som en af metoderne til, at kvinder kan opnå 

økonomisk uafhængighed; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge adgangen til 

og bevidstheden om muligheder såsom mikrolån, der er en metode til at opnå finansiering 

uden at sætte sig i overdreven gæld (åger); 

15. understreger, at forening af arbejds- og familieliv er en central forudsætning for at opnå 

ligestilling mellem kønnene; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til 

ufortøvet at fremsætte forslag til et barselsorlovsdirektiv og et direktiv om pasningsorlov 

samt til at styrke lovgivningen om fædreorlov; understreger, at manglen på tilgængelige, 

prisoverkommelige børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet bidrager til forskellen i mænds 

og kvinders beskæftigelsesfrekvens, lønforskellen og den dermed forbundne forskel i 

pensioner samt til det uforholdsmæssigt høje antal kvinder med usikre ansættelsesforhold, 

og som lever i eller risikerer fattigdom; påpeger, at det især er tilfældet i familier med én 

forsørger, hvor forsørgeren i de fleste tilfælde er kvinder; understreger i denne forbindelse 

navnlig vigtigheden af at nå Barcelonamålene for børnepasning; fremhæver, at disse mål 

oprindeligt blev sat for 2020, og at størstedelen af medlemsstaterne stadig ikke har nået 

dem; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge tilstedeværelsen af kvinder på 

arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger, der vil skabe bedre balance i arbejdslivet og 

tage særligt hensyn til vanskelige familiesituationer, og til at sikre, at der foretages de 

                                                 
1 Den Internationale Arbejdsorganisation, Policies and regulations to combat precarious employment, 2011. 
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nødvendige og gavnlige forbedringer med hensyn til adgang til børnepasningstjenester 

ved for eksempel at øge bevillingerne til børnepasningsfaciliteter og/eller give tilskud til 

husholdningerne, indføre incitamenter til arbejdsgiverbidrag til børnepasningsudgifter og 

sikre bedre udnyttelse af EU-midler og hente inspiration fra bedste praksis i de enkelte 

medlemsstater; 

16. mener, at børnefattigdom er knyttet til kvinders fattigdom, og opfordrer derfor 

medlemsstaterne til at gennemføre henstillingen om børnefattigdom og børns velfærd1 og 

til at bruge dens rammer for indikatorbaseret overvågning; 

17. bifalder Parlamentets beslutning om at opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at 

indføre en børnegaranti, således at alle børn i fattigdom kan få adgang til gratis 

sundhedsydelser, gratis uddannelse, gratis børnepasning, anstændige boliger og 

tilstrækkelig ernæring2; 

18. mener, at sparepolitikker medfører genprivatisering af pleje, hvilket ikke alene reducerer 

adgangen til plejetjenester, men øger byrden på kvinder betydeligt, hvad angår pleje af 

børn og ældre mennesker samt handicappede ved at flytte ansvaret for pleje fra samfundet 

til kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at genoprette tilgængelige offentlige tjenester af 

høj kvalitet, bl.a. børnepasning samt pleje af handicappede og ældre; 

19. bemærker, at manglen på prisoverkommelige børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet og 

støttetjenester for handicappede, ældre og andre plejeafhængige personer ikke alene 

reducerer adgangen til pasningstjenester, men også øger byrden for kvinder betydeligt; 

påpeger, at nedskæringer i offentlige tjenester og social infrastruktur rammer kvinder 

uforholdsmæssigt hårdt og har en skadelig indflydelse på kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet, hvorved de øger kvinders risiko for fattigdom og social udstødelse; 

opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der tilbydes adgang til offentlige tjenester af høj 

kvalitet, herunder faciliteter til børnepasning og pasning og pleje af handicappede og 

ældre, herunder ved at gøre det mere attraktivt for både mænd og kvinder og især for unge 

at søge beskæftigelse i sundheds- og socialvæsenet; 

20. understreger den vigtige rolle, som offentlige tjenester af høj kvalitet spiller, især for 

kvinder, fordi de er mere afhængige af sådanne tjenesteydelser; understreger betydningen 

af universel adgang til offentlige tjenester af høj kvalitet, der er billige, centralt beliggende 

og baseret på efterspørgsel, for bekæmpelsen af fattigdom; 

21. fremhæver nødvendigheden af den konsekvente bekæmpelse af vold i hjemmet, særligt 

over for kvinder; påpeger, at kvinders økonomiske uafhængighed spiller en vigtig rolle for 

deres liv og deres mulighed for at slippe ud af en situation med vold i hjemmet, og at 

kvinder, der har opbrugt deres betalte orlov, risikerer at miste deres arbejde og 

økonomiske uafhængighed; påpeger, at Australiens og USA's nylige indførelse af orlov på 

grund af vold i hjemmet har givet mange arbejdstagere beskyttelse i beskæftigelsen, mens 

de tager sig af konsekvenserne af vold i hjemmet, for eksempel ved at give de berørte 

personer mulighed for at få tid til lægebesøg, retsmøder og andre forpligtelser, der skal 

                                                 
1 Europa-Kommissionens henstilling "Investering i børn: hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt 

udsatte", Bruxelles, 20.2.2013, C(2013)0778. 
2 Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2015 om begrænsning af uligheder med særligt fokus på 

børnefattigdom (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0401). 
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efterkommes i sådanne situationer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

overveje muligheden og de eventuelle resultater af indførelse af et system med betalt 

særorlov for ofre og overlevende, der har været udsat for vold i hjemmet, hvor manglende 

mulighed for betalt orlov er en hindring for, at ofrene kan bevare deres beskæftigelse, idet 

privatlivets fred sikres, og opfordrer til, at der indføres yderligere foranstaltninger til 

bevidstgørelse om problemet med vold i hjemmet og for at hjælpe ofrene for denne vold, 

at fremme bedre kendskab og forsvare deres rettigheder samt beskytte deres økonomiske 

uafhængighed; 

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at struktur- og 

investeringsfonde, især Den Europæiske Socialfond (ESF) samt Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer bruges til at forbedre uddannelse og erhvervsuddannelse med 

henblik på at forbedre adgangen til arbejdsmarkedet og bekæmpe arbejdsløshed, fattigdom 

og social udstødelse af kvinder; fremhæver, at andelen på 20 % af midlerne fra ESF, der 

er afsat til foranstaltninger til social inklusion og projekter med social innovation, kan 

bruges mere aktivt på at støtte initiativer såsom små lokale projekter rettet mod at styrke 

kvinder, der oplever fattigdom og social udstødelse; henstiller indtrængende til 

medlemsstaterne at iværksætte flere informationskampagner om mulighederne for at 

deltage i EU-finansierede projekter; 

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre kønsbudgettering som et 

redskab til at sikre, at budgetmæssige beslutninger tager højde for kønsdimensionen og 

varetager differentierede virkninger; 

24. opfordrer til, at der reelt udvikles indikatorer for kvinders fattigdom og sociale udstødelse 

på baggrund af dem, der blev udviklet i 20071; 

25. opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde om fattigdomsbekæmpelse med NGO'er, som 

har succes i områder, der er påvirket af ekstrem fattigdom, og som besidder værdifuld 

knowhow om lokale samfund; opfordrer medlemsstaterne til at støtte effektivt samarbejde 

på lokalt plan; 

26. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at inddrage arbejdsmarkedets parter 

(fagforeninger, arbejdsgivere) og civilsamfundet, herunder ligestillingsorganer, i 

gennemførelsen af ligestilling mellem kønnene med henblik på at skabe ligebehandling; 

understreger, at dialogen mellem arbejdsmarkedets parter skal omfatte tilsyn med og 

fremme af ligestillingspraksisser på arbejdspladsen, herunder fleksible arbejdsordninger 

med henblik på at gøre det lettere at forene arbejde og privatliv; understreger de kollektive 

overenskomsters vigtige rolle i bekæmpelsen af forskelsbehandling og fremme af 

ligestillingen mellem mænd og kvinder samt andre instrumenter såsom adfærdskodekser 

og forskning eller udveksling af erfaringer og god praksis på ligestillingsområdet; 

 

                                                 
1 Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) "Gennemgang af 

medlemsstaternes og EU-institutionernes gennemførelse af Beijing-handlingsprogrammet – Indikatorer for 

kvinder og fattigdom" – forslag til Rådets konklusioner, december 2007, 13947/07 ADD. 
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