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Ændringsforslag 2
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen til at 
overholde forpligtelserne i 
arbejdsprogrammet 2020 i enhver revision 
og rettidigt fremsætte et forslag til 
gennemsigtighedsforanstaltninger med 
hensyn til bindende betaling, en 
EU‑strategi om ofres rettigheder, en 
EU‑ramme om lighed og inklusion for 
romaer efter 2020, en ny EU‑strategi til 
udryddelse af menneskehandel og en 
EU‑handlingsplan for ligestilling og 
styrkelse af kvinders indflydelse og status 
i eksterne anliggender 2021‑2025;

6. opfordrer Kommissionen til at 
overholde forpligtelserne i 
arbejdsprogrammet 2020 i enhver revision 
og fremsætte et forslag til 
gennemsigtighedsforanstaltninger med 
hensyn til bindende betaling, en 
EU‑strategi om ofres rettigheder og en ny 
EU‑strategi til udryddelse af 
menneskehandel; beklager, at forslaget om 
gennemsigtighedsforanstaltninger med 
hensyn til bindende betaling ikke blev 
indført i 2020 som planlagt;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. er bekymret over, at der i 
EU‑lovgivningen ikke findes et 
udtrykkeligt forbud mod 
forskelsbehandling på grund af en persons 
kønsidentitet og kønsudtryk; bemærker, at 
der fortsat forekommer forskelsbehandling, 
chikane og udelukkelse af 
LGBTIQ+‑personer på arbejdsmarkedet; 
minder om sin beslutning af 14. februar 
2019 om fremtiden for LGBTI‑listen over 
tiltag37 og af 18. december 2019 om 
offentlig forskelsbehandling af og 
hadefulde udtalelser om 
LGBTI‑personer38; opfordrer 
Kommissionen til snarest muligt at 
vedtage den strategiske ramme om 
ligestilling af LGBTIQ+‑personer, følge 
op på Kommissionens LGBTI‑liste over 
tiltag 2016‑2019 og medtage særlige 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på arbejdspladsen på 
grund af seksuel orientering, kønsidentitet, 
kønsudtryk og kønskarakteristika;

____________________

37 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0129.
38 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0101.

29. er bekymret over, at der i 
EU‑lovgivningen ikke findes et 
udtrykkeligt forbud mod 
forskelsbehandling på grund af en persons 
kønsidentitet og kønsudtryk; bemærker, at 
der fortsat forekommer forskelsbehandling, 
chikane og udelukkelse af 
LGBTIQ+‑personer på arbejdsmarkedet; 
minder om sin beslutning af 14. februar 
2019 om fremtiden for LGBTI‑listen over 
tiltag37 og af 18. december 2019 om 
offentlig forskelsbehandling af og 
hadefulde udtalelser om 
LGBTI‑personer38; glæder sig over 
vedtagelsen af den første LGBTI+‑strategi 
nogensinde og opfordrer Kommissionen 
til at følge op på dens LGBTI‑liste over 
tiltag 2016‑2019 med særlige 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på arbejdspladsen på 
grund af seksuel orientering, kønsidentitet, 
kønsudtryk og kønskarakteristika;

____________________

37 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0129.
38 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0101.

Or. en
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Ændringsforslag 4
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. anmoder i denne forbindelse 
Kommissionen om at udarbejde et direktiv 
om bekæmpelse af menneskehandel med 
henblik på seksuel udnyttelse i EU, da 
menneskehandel med henblik på seksuel 
udnyttelse er den mest udbredte form for 
menneskehandel;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 5
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 53

Forslag til beslutning Ændringsforslag

53. glæder sig over Kommissionens 
tilsagn om at træffe bindende 
foranstaltninger vedrørende 
løngennemsigtighed inden udgangen af 
2020, hvilket kan være et nyttigt redskab til 
at kortlægge forskelle og 
forskelsbehandling inden for den samme 
sektor og rette op på den kønsbestemte 
lønforskel; understreger i den forbindelse 
betydningen af fuldt samarbejde med og 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter og 
alle interessenter i overensstemmelse med 
national praksis og nationale traditioner; 
påpeger imidlertid, at spørgsmålet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi mellem mænd og kvinder på 
tværs af forskellige erhvervssektorer fortsat 
mangler at blive taget op for at dække 
forskelle i løn for arbejde af samme værdi 
på det kønsopdelte arbejdsmarked, med 
lavere løn i visse sektorer, der overvejende 
beskæftiger kvinder, f.eks. sygepleje, pleje, 
detail, salg og uddannelsessektoren, 
sammenlignet med f.eks. 
produktionssektoren eller tekniske fag, 
hvori flere mænd er ansat; anbefaler på det 
kraftigste at medtage princippet om lige 
løn for arbejde af samme værdi mellem 
kvinder og mænd, der kan defineres som 
følger: "Arbejde anses for at have samme 
værdi, hvis det udførte arbejde på grundlag 
af en sammenligning af to grupper af 
arbejdstagere, der ikke er blevet 

53. glæder sig over Kommissionens 
tilsagn om at træffe bindende 
foranstaltninger vedrørende 
løngennemsigtighed, hvilket kan være et 
nyttigt redskab til at kortlægge forskelle og 
forskelsbehandling inden for den samme 
sektor og rette op på den kønsbestemte 
lønforskel; beklager ikke desto mindre den 
forsinkede offentliggørelse af dette forslag 
og anmoder Kommissionen om at 
fremsætte forslaget så hurtigt som muligt; 
understreger i den forbindelse betydningen 
af fuldt samarbejde med og inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og alle 
interessenter i overensstemmelse med 
national praksis og nationale traditioner; 
påpeger imidlertid, at spørgsmålet om lige 
løn for samme arbejde eller arbejde af 
samme værdi mellem mænd og kvinder på 
tværs af forskellige erhvervssektorer fortsat 
mangler at blive taget op for at dække 
forskelle i løn for arbejde af samme værdi 
på det kønsopdelte arbejdsmarked, med 
lavere løn i visse sektorer, der overvejende 
beskæftiger kvinder, f.eks. sygepleje, pleje, 
detail, salg og uddannelsessektoren, 
sammenlignet med f.eks. 
produktionssektoren eller tekniske fag, 
hvori flere mænd er ansat; anbefaler på det 
kraftigste at medtage princippet om lige 
løn for arbejde af samme værdi mellem 
kvinder og mænd, der kan defineres som 
følger: "Arbejde anses for at have samme 
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sammensat tilfældigt, er sammenligneligt, 
idet der tages hensyn til faktorer såsom 
arbejdsforhold, graden af ansvar hos 
arbejdstagerne og de fysiske eller psykiske 
krav til arbejdet"; påpeger, at der skal 
udarbejdes kønsneutrale 
jobevalueringsværktøjer og 
klassificeringskriterier til dette formål;

værdi, hvis det udførte arbejde på grundlag 
af en sammenligning af to grupper af 
arbejdstagere, der ikke er blevet 
sammensat tilfældigt, er sammenligneligt, 
idet der tages hensyn til faktorer såsom 
arbejdsforhold, graden af ansvar hos 
arbejdstagerne og de fysiske eller psykiske 
krav til arbejdet"; påpeger, at der skal 
udarbejdes kønsneutrale 
jobevalueringsværktøjer og 
klassificeringskriterier til dette formål;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Ændringsforslag 6
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 97

Forslag til beslutning Ændringsforslag

97. understreger, at reaktionen på 
covid-19-epidemien kan anvendes til at 
etablere yderligere budgetmidler, som 
medlemsstaterne kan mobilisere til at støtte 
ofre for vold; 

97. understreger, at reaktionen på 
covid-19-epidemien bør anvendes til at 
etablere yderligere budgetmidler, som 
medlemsstaterne kan mobilisere til at støtte 
ofre for vold; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Ændringsforslag 7
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 100

Forslag til beslutning Ændringsforslag

100. understreger behovet for at øge de 
ressourcer, der er til rådighed for EU-
programmer til fremme af ligestilling 
mellem kønnene og kvinders rettigheder i 
den næste FFR, navnlig 
genopretningsplanen NextGenerationEU, 
og anmoder Kommissionen om at sikre, at 
der medtages en klausul om integration af 
kønsaspektet i det reviderede forslag til 
den næste FFR; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at øge sin indsats for at 
gennemføre kønsbudgettering som en 
integreret del af budgetproceduren på alle 
stadier og i alle budgetposter og medtage 
selvstændige budgetposter for målrettede 
tiltag; understreger, at alle nye 
foranstaltninger, mekanismer eller 
strategier bør underkastes en kønsspecifik 
konsekvensanalyse; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til i denne 
sammenhæng at investere i 
plejeøkonomien og vedtage en plejeaftale 
("Care Deal") for Europa, der skal supplere 
den europæiske grønne pagt;

100. understreger behovet for at øge de 
ressourcer, der er til rådighed for EU-
programmer til fremme af ligestilling 
mellem kønnene og kvinders rettigheder; 
opfordrer Kommissionen til at øge sin 
indsats for at gennemføre kønsbudgettering 
som en integreret del af budgetproceduren 
på alle stadier og i alle budgetposter og 
medtage selvstændige budgetposter for 
målrettede tiltag; understreger, at alle nye 
foranstaltninger, mekanismer eller 
strategier bør underkastes en kønsspecifik 
konsekvensanalyse; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til i denne 
sammenhæng at investere i 
plejeøkonomien og vedtage en plejeaftale 
("Care Deal") for Europa, der skal supplere 
den europæiske grønne pagt; glæder sig 
over, at integration af kønsaspektet for 
første gang nogensinde vil være en 
horisontal prioritet i FFR og vil blive 
ledsaget af en grundig kønsspecifik 
konsekvensanalyse og overvågning af 
programmerne;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Ændringsforslag 8
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 117

Forslag til beslutning Ændringsforslag

117. minder om sin beslutning af 
12. februar 2019 om behovet for en styrket 
strategisk EU‑ramme for de nationale 
strategier for romaernes integration42 for 
perioden efter 2020, hvoraf det fremgår, at 
der i de fleste medlemsstater ikke blev 
konstateret nogen forbedring i adgangen til 
beskæftigelse, at boligforholdene giver 
anledning til alvorlig bekymring, at der kun 
er gjort få fremskridt med hensyn til 
fattigdom, og at der er behov for et stærkt 
kønsaspekt i EU‑rammen; er bekymret 
over den hadefulde tale mod romaer i 
forbindelse med covid-19-pandemien og de 
supplerende restriktioner i nogle 
medlemsstater, hvor romasamfund sættes i 
karantæne, og frygter de negative 
konsekvenser for de mest sårbare grupper 
blandt romaerne, herunder piger, unge 
kvinder, ældre kvinder, personer med 
handicap samt LGBTIQ+‑personer; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
snarest muligt at vedtage den strategiske 
EU-ramme for romaernes ligestilling og 
integration, analysere coronavirussets 
indvirkning på romasamfundene og 
vedtage foranstaltninger til at undgå 
tilbageslag med hensyn til deres 
rettigheder;

____________________

42 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.

117. minder om sin beslutning af 
12. februar 2019 om behovet for en styrket 
strategisk EU‑ramme for de nationale 
strategier for romaernes integration42 for 
perioden efter 2020, hvoraf det fremgår, at 
der i de fleste medlemsstater ikke blev 
konstateret nogen forbedring i adgangen til 
beskæftigelse, at boligforholdene giver 
anledning til alvorlig bekymring, at der kun 
er gjort få fremskridt med hensyn til 
fattigdom, og at der er behov for et stærkt 
kønsaspekt i EU‑rammen; er bekymret 
over den hadefulde tale mod romaer i 
forbindelse med covid-19-pandemien og de 
supplerende restriktioner i nogle 
medlemsstater, hvor romasamfund sættes i 
karantæne, og frygter de negative 
konsekvenser for de mest sårbare grupper 
blandt romaerne, herunder piger, unge 
kvinder, ældre kvinder, personer med 
handicap samt LGBTIQ+‑personer; glæder 
sig over vedtagelsen af den strategiske EU-
ramme for romaernes ligestilling og 
integration, hvilket vil gøre det muligt at 
analysere coronavirussets indvirkning på 
romasamfundene og vedtage 
foranstaltninger til at undgå tilbageslag 
med hensyn til deres rettigheder;

____________________

42 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Ændringsforslag 9
Maria Noichl

Betænkning A9-0234/2020
Maria Noichl
EU's strategi for ligestilling mellem kønnene
(2019/2169(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 122

Forslag til beslutning Ændringsforslag

122. opfordrer Kommissionen til hurtigt 
at vedtage den nye kønshandlingsplan III 
(GAPIII), der bygger på den nuværende 
GAPII, med henblik på at påbegynde dens 
gennemførelse i 2021 som et centralt 
instrument til fremme af ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
og pigers indflydelse og status i de eksterne 
forbindelser; understreger, at dette 
dokument skal tage form af en meddelelse 
og skal ledsages af klare, målbare og 
tidsbestemte indikatorer, herunder en 
fordeling af rollerne og ansvaret for de 
forskellige aktører; opfordrer til, at den 
nye handlingsplan fastholder målet om, at 
85 % af alle nye programmer skal bidrage 
til ligestilling mellem kønnene, og til at 
etablere et nyt mål om, at 20 % af 
programmerne skal have ligestilling 
mellem kønnene som deres hovedformål; 
kræver, at det nye instrument for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde prioriterer ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder på tværs 
af geografiske og tematiske programmer i 
overensstemmelse hermed; glæder sig over 
ændringen i den institutionelle kultur i 
Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil med henblik på 
mere effektivt at leve op til EU's 
forpligtelser vedrørende kvinders 
rettigheder og ligestilling mellem kønnene;

122. glæder sig over den nye 
kønshandlingsplan III (GAPIII) som et 
centralt instrument til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og styrkelse af 
kvinders og pigers indflydelse og status i 
de eksterne forbindelser; understreger, at 
dette dokument skal ledsages af klare, 
målbare og tidsbestemte indikatorer, 
herunder en fordeling af rollerne og 
ansvaret for de forskellige aktører; glæder 
sig over, at den nye handlingsplan 
fastholder målet om, at 85 % af alle nye 
programmer skal bidrage til ligestilling 
mellem kønnene; beklager, at det nye mål 
om, at 20 % af programmerne skal have 
ligestilling mellem kønnene som deres 
hovedformål ikke blev fastsat; kræver, at 
det nye instrument for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde prioriterer ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder på tværs 
af geografiske og tematiske programmer i 
overensstemmelse hermed; glæder sig over 
ændringen i den institutionelle kultur i 
Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil med henblik på 
mere effektivt at leve op til EU's 
forpligtelser vedrørende kvinders 
rettigheder og ligestilling mellem kønnene;
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