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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige 

sektor i EU 

(2017/2008(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

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

– der henviser til artikel 8, 10, 153, stk. 1, artikel 153, stk. 2, og artikel 157 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til artikel 23 og 33 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 

gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 

kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om 

anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv 

og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF2, 

– der henviser til Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af 

foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 

arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (direktivet om 

barselsorlov)3,  

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

ændring af direktivet om barselsorlov (COM(2008)0637), 

– der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. oktober 2010 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om 

ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til 

forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er 

gravide, som lige har født, eller som ammer, og om indførelse af foranstaltninger, der 

kan forbedre arbejdstagernes muligheder for at forene arbejde og familieliv4, 

– der henviser til Rådets direktiv 2013/62/EU af 17. december 2013 om ændring af 

direktiv 2010/18/EU om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende 

forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS som 

følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union5, 

– der henviser til Kommissionens forslag af 14. marts 2012 til Europa-Parlamentets og 

                                                 
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23. 
2 EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1. 
3 EUT L 348 af 28.11.1992, s. 1. 
4 EUT C 70 E af 8.3 2012, s. 163. 
5 EUT L 353 af 28.12.2013, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0637&from=EN
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Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer 

i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614), 

– der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. oktober 2010 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om en 

mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede 

selskaber og tilhørende foranstaltninger 

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om afskaffelse af kønsstereotyper i 

EU1, 

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om gennemførelse af princippet 

om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi2, 

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2015 om barselsorlov3, 

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om situationen for kvindelige flygtninge 

og asylansøgere i EU4, 

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2016 om gennemførelsen af Rådets direktiv 

2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale 

vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og 

EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF5, 

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om fattigdom: et kønsperspektiv6, 

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om skabelse af 

arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og 

privatliv7, 

– der henviser til sin beslutning af 15. september 2016 om anvendelsen af Rådets direktiv 

2000/78/EF af 27. november 2000, der etablerer en generel ramme for ligebehandling 

med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktivet om ligebehandling på 

beskæftigelsesområdet)8, 

– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2015 om anvendelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af 

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

med beskæftigelse og erhverv9, 

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2017 om ligestilling mellem mænd og 

                                                 
1 EUT C 36 af 29.1.2016, s. 18. 
2 EUT C 93 af 9.3.2016, s. 110. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0207. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0203. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0226. 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0235. 
7 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0338. 
8 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0360. 
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0351. 
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kvinder i Den Europæiske Union i 2014-20151, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 19. juni 2015 om lige indkomstmuligheder for 

kvinder og mænd: udligning af den kønsbestemte forskel i pension, 

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt for perioden 2011-2020, som blev 

vedtaget ved Rådets konklusioner af 7. marts 20112, 

– der henviser til Kommissionens henstilling af 7. marts 2014 om styrkelse af princippet 

om lige løn til mænd og kvinder gennem åbenhed (2014/124/EU)3, 

– der henviser til Kommissionens initiativ fra december 2015 i form af køreplanen "Nyt 

afsæt for at klare udfordringerne i forbindelse med balancen mellem arbejds- og 

familieliv for erhvervsaktive familier" samt til den offentlige høring og 

interessenthøringen herom, 

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "The Strategic engagement for gender 

equality 2016-2019", (SWD(2015)0278), navnlig kapitel 3.1. om forøgelse af 

erhvervsfrekvensen blandt kvinder og samme økonomiske uafhængighed for begge køn; 

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2017 om ligestilling mellem kvinder og 

mænd i Den Europæiske Union, særlig kapitel 1 om forøgelse af kvinders deltagelse på 

arbejdsmarkedet og økonomisk uafhængighed på lige fod og kapitel 2 om bekæmpelse 

af kønsbestemte løn-, indtjenings- og pensionsforskelle;  

– der henviser til rapporter fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 

Arbejdsvilkårene (Eurofound) med titlerne ”The gender employment gap: challenges 

and solutions” (2016), ”Social partners and gender equality in Europe” (2014) og 

”Developments in working life in Europe: EurWORK annual review” (2014 og 2015) 

og til den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) (2016),  

– der henviser til ILO’s konventioner om henholdsvis ligeløn fra 1951, deltidsarbejde fra 

1994, hjemmearbejde fra 1996, moderskabsbeskyttelse fra 2000 og husarbejdere fra 

2011, 

– der henviser til konklusionerne af 24. marts 2017 fra den 61. samling i FN's 

Kommission for Kvinders Status med titlen "Women’s economic empowerment in the 

changing world of work", 

– der henviser til rapport fra september 2016 fra FN's Højniveaupanel om Kvinders 

Økonomiske Selvstændiggørelse med titlen ”Leave no one behind: A call to action for 

gender equality and economic women’s empowerment”, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0073. 
2 den 3073. samling i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik, Bruxelles, den 7. 

marts 2011. 
3 EUT L 69 af 8.3.2014, s. 112. 
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udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0000/2017), 

A. der henviser til, at såvel kvinders lige deltagelse på arbejdsmarkedet som i den 

økonomiske beslutningstagning er forudsætninger for styrkelse af kvinders indflydelse 

og status og konsekvenser heraf; 

B. der henviser til, at de primære hindringer for kvinders økonomiske indflydelse omfatter 

ugunstige sociale normer, diskriminerende love og manglende retsbeskyttelse, ulige 

fordeling mellem mænd og kvinder af det ulønnede arbejde i hjemmet og af 

pasningsopgaver samt utilstrækkelig adgang til finansielle, digitale og 

ejendomsmæssige aktiver og kan forværres yderligere af forskelsbehandling på alle 

disse områder1; 

C. der henviser til, at styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status er "ret og 

intelligent" på samme tid, da ligestilling er en menneskeret, og øget deltagelse af 

kvinder på arbejdsmarkedet har en positiv indvirkning på væksten i BNP og 

virksomheders økonomiske succes; 

D. der henviser til, at en god balance mellem arbejds- og privatliv rummer positive 

sundhedsaspekter og fremmer økonomisk vækst, konkurrenceevnen, den samlede 

erhvervsfrekvens og ligestillingen, mindsker risikoen for fattigdom, styrker solidariteten 

mellem generationerne og desuden bidrager til at afhjælpe udfordringerne med et 

aldrende samfund og har en positiv indflydelse på fødselsraten i EU; 

E. der henviser til, at et offentligt system for kortlægning af lønninger, herunder 

dataindsamling, giver mulighed for at lægge pres på både den private og den offentlige 

sektor for at få dem til at vurdere deres lønningsstrukturer og rette op på alle 

konstaterede kønsbaserede forskelle; 

F. der henviser til, at kvoter menes at kunne forbedre resultaterne i private virksomheder 

og stimulere en bredere økonomisk vækst og desuden sikrer en bedre udnyttelse af 

talentmassen i arbejdsstyrken; 

G. der henviser til, at de typisk kvindedominerede sektorer eller roller generelt er 

kendetegnet ved lavere lønninger end sammenlignelige sektorer eller roller, som er 

domineret af mænd, hvilket er et aspekt af de kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, 

som i øjeblikket er på henholdsvis 16 % og 40 %; 

H. der henviser til, at ILO har udviklet en ramme, hvor stillinger vurderes på grundlag af 

fire faktorer: kvalifikationer, indsats, ansvar og arbejdsvilkår og vægtes i forhold til 

deres betydning for den virksomhed eller organisation, der er tale om; 

I. der henviser til, at fagforeninger har mulighed for at styrke kvinders økonomiske 

indflydelse og status ved at fremme ligeløn og investere i balancen mellem arbejdsliv og 

privatliv i deres respektive sektorer; 

J. der henviser til, at der er dokumentation for, at lønforskellene er mindre, hvor der er 

                                                 
1 Rapport fra FN's Højniveaupanel om Kvinders Økonomiske Selvstændiggørelse: ”Leave no one behind: A call 

to action for gender equality and economic women’s empowerment” (september 2016). 
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solide kollektive overenskomster1; 

I. Generelle bemærkninger  

1. mener, at kvinders økonomiske deltagelse og indflydelse er afgørende for at styrke 

deres grundlæggende rettigheder, sætte dem i stand til at opnå økonomisk 

uafhængighed, få indflydelse i samfundet og få kontrol over deres liv; 

2. påpeger, at de årlige omkostninger ved kvinders lavere erhvervsfrekvens svarede til 

2,8 % af EU's BNP2, mens omkostningerne ved en kvindes udelukkelse fra 

beskæftigelse anslås til mellem 1.2 og 2 millioner EUR afhængigt af hendes 

uddannelsesniveau; 

II. Foranstaltninger og redskaber til forbedring af kvinders økonomiske indflydelse 

Bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv 

3. fastholder, at det er helt nødvendigt at indfri Barcelona-målene, herunder tilgængelige 

og økonomisk overkommelige børnepasningsfaciliteter og -tjenester af god kvalitet, 

hvis medlemsstaterne skal blive i stand til at nå Europa 2020-målene; 

4. er overbevist om, at det er en forudsætning for at kunne ændre de traditionelle 

kønsrolle-stereotyper, at mænd deltager i pasningsansvaret; mener endvidere, at begge 

køn og samfundet som helhed vil have gavn af en mere retfærdig fordeling af det 

ulønnede arbejde og en mere ligelig fordeling af pasningsorlov; 

Lige løn for lige arbejde af samme værdi og kortlægning af lønninger 

5. understreger, at princippet om lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi er 

nedfældet i EU-traktaten; fremhæver i denne forbindelse Kommissionens henstilling om 

styrkelse af princippet om ligeløn mellem mænd og kvinder gennem åbenhed; 

6. opfordrer medlemsstaterne og virksomhederne til at indføre løngennemsigtighed for at 

give virksomhederne metoder til at tackle problemet med kønsbestemte lønforskelle, 

bl.a. gennem lønrevisioner og foranstaltninger til opnåelse af lige løn i forbindelse med 

kollektive overenskomster; 

7. understreger behovet for at anerkende og revurdere typisk kvindearbejde, f.eks. inden 

for sundheds-, social- og undervisningssektoren, i forhold til typisk mandearbejde; 

8. er overbevist om, at det for at opnå lige løn for lige arbejde af samme værdi er 

nødvendigt med en klar ramme med specifikke jobevalueringsværktøjer, der er rummer 

indikatorer til sammenligning og vurdering af  "værdi" i job eller sektorer; opfordrer 

derfor Kommissionen til at udvikle en sådan ramme og bistå medlemsstaterne med at 

gennemføre den; 

9. minder om, at arbejdets værdi i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis bør 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 I 2013 - se "The gender employment gap: Challenges and solutions”. 
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vurderes og sammenlignes ud fra objektive kriterier såsom krav til uddannelse, 

erhvervsuddannelse og videreuddannelse, færdigheder, indsats og ansvar, udført arbejde 

og arten af de involverede opgaver; 

Kønskvoter 

10. mener, at det kan være nødvendigt med kvoter i den offentlige sektor, hvis de offentlige 

institutioner ikke opfylder deres ansvar med hensyn til en rimelig repræsentation, og at 

dette vil kunne øge de beslutningstagende institutioners demokratiske legitimitet;  

11. gentager sin opfordring til Rådet om hurtigt at vedtage direktivet om kønsbalance blandt 

eksterne bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, der er et vigtigt første skridt 

hen imod ligelig repræsentation i den offentlige og den private sektor; 

Ligestillingsplaner 

12. anerkender, at Kommissionen støtter forskningsorganisationers og 

forskningsfinansierende organisationers udarbejdelse af ligestillingsplaner; 

13. bemærker, at ligestillingsplaner på virksomheds-  eller sektorniveau kan omfatte flere 

forskellige HR-foranstaltninger, f.eks. vedrørende ansættelse, løn, forfremmelse, 

uddannelse og balance mellem arbejde og privatliv, at de ofte omfatter konkrete 

foranstaltninger såsom kønsneutral sprogbrug, forebyggelse af seksuel chikane, 

ansættelse af det underrepræsenterede køn i topstillinger, deltidsarbejde og deltagelse af 

fædre i børnepasning, og at der følges en række forskellige fremgangsmåder i 

medlemsstaterne med henblik på obligatorisk at få indført disse foranstaltninger; 

Kollektive overenskomster og arbejdsmarkedets parter 

14. understreger, at kønsbalance i kollektive overenskomstforhandlinger er afgørende for at 

kunne sikre en ligelig repræsentation af kvinder og mænd, og er derfor af den opfattelse, 

at fagforeningerne bør styrke kvinders position inden for arbejdsmarkedets struktur, 

navnlig i beslutningstagende roller, og bør forhandle ligestillingsplaner på virksomheds- 

og sektorniveau; 

15. opfordrer Kommissionen til at arbejde nært sammen med arbejdsmarkedets parter med 

henblik på at styrke dem i deres vigtige opgave med at afdække usynlige 

kønsskævheder ved fastsættelsen af lønskalaer og opstille jobevalueringer, der er fri for 

kønsskævheder; 

III. Henstillinger om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status 

16. fastholder, at de nuværende økonomiske modeller og nuværende økonomisk praksis 

ikke tager hensyn til de kønsbestemte forskelle og ikke er opmærksomme på 

spørgsmålet om mindskelse af ulighederne mellem kønnene; mener i denne forbindelse, 

at skattepolitikker og udgiftsprioriteter under kriser bør omtænkes for at tage højde for 

kvinder som økonomiske aktører; 

17. anmoder om en nyvurdering af de makroøkonomiske prioriteringer, navnlig hvad angår 

offentlige udgifter, således at både kvinder og mænd kan have fordel af investeringer i 



 

PR\1119973DA.docx 9/11 PE601.154v01-00 

 DA 

sociale infrastrukturer; 

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

 

Europa er indiskutabelt et af verdens førende lande med hensyn til kvinders rettigheder og 

ligestilling mellem kønnene. Det er imidlertid en forudsætning for at kunne udmærke sig 

inden for ligestilling og styrkelse af kvinders position, at kvinder deltager på lige fod på 

arbejdsmarkedet og i den økonomiske beslutningstagning.  

De seneste statistikker viser, er EU kun er nået halvvejs i bestræbelserne på at opnå 

ligestilling. EIGE’s kønsligestillingsindeks fra 2015 viste næsten ingen fremskridt for EU, 

idet der kun var en ubetydelig stigning.  

 

I mange lande består de primære hindringer for kvinders økonomiske indflydelse og status i 

diverse sociale normer eller diskriminerende love. Til trods for at kvinder i gennemsnit har et 

højere uddannelsesniveau end mænd, er de kønsbestemte lønforskelle på 16,1 %, stadig 

udtalte, og der er en alarmerende kønsbestemte pensionsforskel på 40,2 %, selv om forskellen 

mellem medlemsstaterne er betydelig. En mere ligelig fordeling af det ulønnede arbejde i 

hjemmet er også nødvendig, hvis kvinder skal blive i stand til at være til stede på 

arbejdsmarkedet i samme grad som mænd. Når det ulønnede husarbejde udføres parallelt, og 

det bliver en ligeligt fordelt byrde, og når Barcelona-målene nås, vil der være et bedre 

grundlag for en meget bedre balance mellem arbejds- og privatliv, som vil give kvinder 

mulighed for at konkurrere på lige vilkår.  

 

At kunne konkurrere på de samme betingelser er en menneskeret, der ikke bør møde nogen 

modstand, eftersom alle, uanset hvem de er, eller hvad deres biologiske køn er, har samme 

rettigheder, og ingen bør udsættes for forskelsbehandling. Ud over at det er en menneskeret, 

er der fordele forbundet med et mere lige arbejdsmarked. Kvinder arbejder i deltidsjob i større 

udstrækning end mænd, og kombineret med forskellen i løn indebærer dette et enormt tab i 

skatteindtægt for medlemsstaterne. Ifølge Eurofound svarer de samlede årlige omkostninger 

ved kvinders lavere erhvervsfrekvens til 2,8% af EU's BNP1, mens omkostningerne ved en 

kvindes udelukkelse fra beskæftigelse livet igennem anslås til mellem 1,2 og 2 mio. EUR 

afhængigt af uddannelsesniveau.  

 

Der findes forskellige nyttige redskaber til at nå målet om styrkelse af kvinder økonomiske 

indflydelse. Lønforskellene er udtryk for et grundlæggende problem angående lige løn for lige 

arbejde eller arbejde af samme værdi. For at opnå lige løn for lige arbejde er der behov for en 

systematisk kortlægning for at sikre, at både den offentlige og den private sektor lever op til 

dette princip.  

 

For at imødegå det utilstrækkelige niveau for kvinders økonomiske indflydelse i EU er det 

nødvendigt, at de traditionelle kvindejob værdisættes på samme måde som typiske mandejob. 

Dette vil kræve, at de berørte sektorer, der er kvindedomineret, aflønner deres ansatte bedre.  

 

Som nævnt ovenfor vil det kun have positive følger at øge kvinders tilstedeværelse på 

arbejdsmarkedet I forbindelse med virksomhedbestyrelser og den offentlige sektor, hvor der 

træffes beslutning på højt niveau, har erfaringerne med at inddrage kvinder ført til positive 

resultater. Vi opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage direktivet om en mere ligelig 

kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber. Der er sket 

                                                 
1 I 2013. The gender employment gap: Challenges and solutions. 
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fremskridt på dette felt, men det går for langsomt. De største fremskridt er sket i lande, der har 

vedtaget bindende lovgivning om kvoter. En anden vigtig faktor er eksemplets magt. EU har i 

øjeblikket meget få kvinder på de øvre og øverste ledelsesposter i sine institutioner, og der er 

behov for drastiske ændringer.  

 

Ligestillingsplaner er et redskab, der sætter ind over for uligheder på arbejdspladsen på mange 

forskellige måder, f.eks. i forhold til ansættelse, løn, forfremmelse, uddannelse og bedre 

balance mellem arbejde og privatliv. Desuden kan en ligestillingsplan arbejde hen imod 

forebyggelse af seksuel chikane. 32 % af tilfældene af seksuel chikane i EU gik ud over 

kvinder på arbejdspladsen, og på grund af denne form for vold ændrer et stort antal kvinder 

deres adfærd for at undgå at blive alene med en kollega eller chef. Vi har brug for 

nultolerance mod chikane, og alle, også kvinder, skal kunne føle sig sikre i deres arbejdsmiljø.  

 

Vi er kun tre år fra 2020, og vi har meget høje mål, som vi selv har opstillet, og som vi bør nå. 

Vi kan ikke acceptere en fiasko og er nødt til at fortsætte med at arbejde hen imod disse mål 

om styrkelse af kvinders indflydelse og status og deltagelse på arbejdsmarkedet. Vi må udvise 

lederskab og indtage den faste holdning, at vi ikke tolererer ulighed, og at vi af både den 

offentlige og den private sektor forventer, at de påtager sig ansvar for den ulighed, som de er 

årsag til som følge af de problemer, der er redegjort for i denne betænkning. 

 


