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Europa-Parlamentets beslutning om EU's strategi for ligestilling mellem kønnene

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 6, 
8, 10, 83, 153, 157 og 168, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til EU's direktiver vedtaget siden 1975 om forskellige aspekter af 
ligebehandlingen af kvinder og mænd (direktiv 79/7/EØF1, direktiv 86/613/EØF2, 
direktiv 92/85/EØF3, direktiv 2004/113/EF4, direktiv 2006/54/EF5, direktiv 
2010/18/EU6 og direktiv 2010/41/EU7),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 
2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 

1 Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT L 6 af 10.1.1979, s. 24).
2 Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige 
erhverv i forbindelse med graviditet og barsel (EFT L 359 af 19.12.1986, s. 56).
3 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 
(EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1).
4 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, 
s. 37).
5 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 (EUT L 204 af 
26.7.2006, s. 23).
6 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/EF (EUT L 68 af 18.3.2010, s. 13).
7 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/EØF 
(EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).
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ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU8,

– der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder9,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip nr. 1, 2, 3, 
6, 9, 11, 12 og 15,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Den Europæiske 
Unions kerneværdier og et horisontalt princip, som EU bør forfølge i alle sine 
aktiviteter;

B. der henviser til, at ligestillingspolitikker er drivkræfter bag intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og en forudsætning for at fremme velstand, konkurrenceevne og 
beskæftigelse samt inklusion og social samhørighed;

C. der henviser til, at EU, der i alle sine aktiviteter er forpligtet til at fremme ligestilling 
mænd og kvinder, bør gøre en indsats på de områder, hvor det har beføjelse hertil i 
henhold til traktaterne, men at EU også kan bidrage til at fremme bedste praksis blandt 
medlemsstaterne inden for andre områder;

D. der henviser til, at der i vid udstrækning er opnået ligestilling mellem mænd og kvinder 
i EU, men at der stadig er vigtige spørgsmål, der skal løses, såsom den kønsbestemte 
løn- og pensionsforskel, vold mod kvinder, tvangsægteskaber, kvindelig 
kønslemlæstelse, kvinders repræsentation i det offentlige liv og inden for videnskab 
samt balancen mellem familie- og arbejdsliv;

E. der henviser til, at medlemsstaterne har det primære ansvar for at sikre sociale 
fremskridt og økonomisk vækst, bl.a. gennem nationale strukturreformer og forsvarlige 
finanspolitikker; der henviser til, at EU-initiativer ikke kan og ikke bør forsøge at 
erstatte nationalt ansvar i denne sammenhæng;

F. der henviser til, at EU har midlerne til at hjælpe medlemsstaterne med at udveksle 
bedste praksis med henblik på at bistå dem, der har behov for det, navnlig for så vidt 
angår ligestilling og den kønsbestemte lønforskel;

G. der henviser til, at EU har vedtaget vigtig lovgivning og gjort afgørende fremskridt hen 
imod at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd;

H. der henviser til, at én ud af tre kvinder på 15 år eller derover i EU har været udsat for en 
eller anden form for fysisk og/eller seksuel vold10, én ud af to har været udsat for 
seksuel chikane, og én ud af 10 har været udsat for chikane på internettet;

I. der henviser til, at enhver form for vold mod kvinder (fysisk, seksuel, psykisk og 

8 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
9 EUT C 468 af 15.12.2016, s. 66.
10 FRA-undersøgelse fra 2014, den mest omfattende på EU‑plan på området, baseret på data fra 28 medlemsstater.
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økonomisk vold samt cybervold) er en krænkelse af menneskerettighederne og en af de 
største hindringer for at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd; der henviser til, at et 
liv uden vold er en forudsætning for ligestilling;

J. der henviser til, at menneskehandel er en af de mest åbenlyse krænkelser af de 
grundlæggende rettigheder og den menneskelige værdighed; der henviser til, at kvinder 
og piger udgør 80 % af de registrerede ofre for menneskehandel og 95 % af de 
registrerede ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse; der henviser 
til, at menneskehandel er en voksende del af den organiserede kriminalitet, en form for 
slaveri og en krænkelse af menneskerettighederne og hovedsagelig er rettet mod kvinder 
og børn, navnlig med henblik på seksuel udnyttelse; der henviser til, at 
prostitutionsmarkedet nærer handelen med kvinder og børn og forværrer volden mod 
dem; der henviser til, at medlemsstaterne er nødt til at udforme deres sociale og 
økonomiske politikker på en sådan måde, at de hjælper sårbare kvinder og piger ud af 
prostitution, herunder ved at indføre særlige sociale og økonomiske politikker, der er 
udformet til at hjælpe dem;

K. der henviser til, at prostitution og menneskehandel, navnlig med kvinder og børn, med 
henblik på seksuel udnyttelse er en form for slaveri og uforenelige med den 
menneskelige værdighed, navnlig i lande, hvor prostitutionsbranchen er blevet 
legaliseret; der henviser til, at menneskehandelen er stigende i hele verden som følge af 
stigningen i den organiserede kriminalitet og dens lønsomhed;

L. der henviser til, at surrogatmoderskab er en moderne form for slaveri, menneskehandel, 
babyhandel og kommerciel udnyttelse af kvinder, der kan føre til følelsesmæssige og 
juridiske spørgsmål i forbindelse med forældreskab og forældremyndighed;

M. der henviser til, at det anslås, at mindst 500 000 kvinder i Europa og 200 millioner 
kvinder på verdensplan lever med de livslange fysiske og psykiske konsekvenser af 
kvindelig kønslemlæstelse;

N. der henviser til, at psykisk eller seksuel chikane på arbejdspladsen eller chikane med 
alvorlige konsekvenser for de personlige og faglige ambitioner ifølge FN opleves af 
næsten 35 % af alle kvinder i verden og er skadelige for kvinders selvværd og deres 
forhandlingsposition med henblik på et rimeligere vederlag; der henviser til, at et 
rimeligt vederlag og økonomisk uafhængighed er en afgørende forudsætning for 
kvinders mulighed for at komme ud af et voldeligt forhold;

O. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder kun kan opnås ved at garantere 
deres lighed for loven samt lige muligheder vedrørende adgang til uddannelse og 
beskæftigelse;

P. der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel defineres som forskellen mellem mænds 
og kvinders gennemsnitlige bruttotimeløn udtrykt i procent af mænds gennemsnitlige 
bruttotimeløn; der henviser til, at omkring to tredjedele af den kønsbestemte lønforskel 
ikke kan forklares med kønsrelaterede forskelle i arbejdsmarkedsegenskaber såsom 
alder, erfaring og uddannelse, erhvervskategori, arbejdstid eller andre observerbare 
egenskaber, hvilket afslører tilstedeværelsen af en klart diskriminerende faktor, samtidig 
med at forskelsbehandling på grund af køn også falder sammen med andre former for 
forskelsbehandling; der henviser til, at en intersektionel tilgang er afgørende for at 
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forstå de mange former for forskelsbehandling, som forstærker den kønsbestemte 
lønforskel for kvinder med en kombination af identiteter i krydsfeltet mellem køn og 
andre sociale faktorer;

Q. der henviser til, at ulønnet omsorgsarbejde og husligt arbejde hovedsagelig udføres af 
kvinder, hvilket påvirker beskæftigelsen og karriereudviklingen og bidrager til den 
kønsbestemte løn‑ og pensionsforskel;

R. der henviser til, at skøn viser, at 80 % af alle omsorgsopgaver i hele EU udføres af 
uformelle plejere, som for de flestes vedkommende er kvinder (75 %), hvilket er et tegn 
på, at der en kønskløft hvad omsorgsopgaver angår, hvilket har stor indflydelse på den 
kønsbestemte pensionsforskel; der henviser til, at 50 % af alle plejere under 65 år 
kombinerer omsorgsopgaver med beskæftigelse, hvilket vanskeliggør balancen mellem 
arbejds- og privatliv; der henviser til, at plejere ofte er ansat i job, som kræver et lavt 
færdighedsniveau og er dårligt betalte, og som de kan tilpasse til deres omsorgsplan, og 
at de kan se sig nødsaget til at nedsætte arbejdstiden eller opgive betalt arbejde; der 
henviser til, at mellem 7 % og 21 % af de uformelle plejere nedsætter deres arbejdstid, 
og mellem 3 % og 18 % trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet;

S. der henviser til, at der er mangler med hensyn til at tilpasse børnepasningssystemerne i 
de forskellige medlemsstater til forældrenes behov, herunder enlige forældres (primært 
enlige mødres) behov, og at det fortsat er vanskeligt at forene familie-, privat- og 
arbejdsliv, især for kvinder; der henviser til, at kvinder over 45 år ofte opfattes som 
underbeskæftigede og er ansat på langt ringere vilkår end mænd, især når de vender 
tilbage til arbejdslivet efter barsels‑ eller forældreorlov, eller når de er tvunget til at 
forene arbejde og omsorg for familiemedlemmer;

T. der henviser til, at moderskabsbeskyttelse er en ret, der skal opretholdes fuldt ud;

U. der henviser til, at retten til lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi 
ikke altid er garanteret, selv hvis den er lovfæstet; der henviser til, at den kønsbestemte 
timelønsforskel i EU ligger på 14,1 %, om end dette tal varierer betydeligt 
medlemsstaterne imellem11; der henviser til, at følgerne af den kønsbestemte lønforskel 
omfatter en kønsbestemt forskel i pensionsindkomst på 29,1 %12;

V. der henviser til, at fattigdom og social udstødelse i Europa i uforholdsmæssig grad 
rammer kvinder, navnlig enlige mødre, kvinder med handicap, ældre kvinder og kvinder 
fra landdistrikter og fjerntliggende områder; der henviser til, at 15 % af alle husstande 
med børn på EU-plan er husstande med en enlig forælder; der henviser til, at 85 % af 
disse husstande drives af enlige mødre, og at 47 % af husstandene med en enlig 
forælder i 2017 var truet af fattigdom eller social udstødelse; der henviser til, at 
hjemløshed blandt kvinder er et stigende problem;

W. der henviser til, at kvinder i landdistrikter står over for talrige udfordringer, herunder 
lavere levestandarder, mere begrænsede beskæftigelsesmuligheder, relativ isolation fra 

11 Se data om den kønsbestemte lønforskel i 2018 på 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en.
12 Data om den kønsbestemte pensionsforskel blev offentliggjort i Eurostats database, se "Gender pension gap by 
age group – EU-SILC survey" på https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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markeder, begrænset adgang til infrastruktur, herunder infrastruktur i landdistrikterne, 
offentlige tjenester og sundhedspleje, adgang til uddannelse og oplysninger om 
uddannelsesmuligheder, og at de er underrepræsenteret i beslutningstagende fora; der 
henviser til, at de muligvis udfører usynligt arbejde på landbrugsbedrifter på grund af en 
manglende formel status for medhjælpende ægtefæller, hvilket gør det vanskeligt at få 
deres arbejde anerkendt af de nationale systemer;

X. der henviser til, at der bor 46 millioner kvinder og piger med handicap i EU; der 
henviser til, at dette tal udgør næsten 60 % af det samlede antal personer med handicap; 
der henviser til, at de fleste handicap opstår med alderen;

Y. der henviser til, at mere end halvdelen af de kvinder i den erhvervsaktive alder, der har 
et handicap, er økonomisk inaktive; der henviser til, at antallet af kvinder, der lever med 
alvorlige materielle afsavn, i alle medlemsstater er højere blandt kvinder med handicap 
end blandt kvinder uden handicap;

Z. der henviser til, at andelen af mænd, der arbejder i den digitale sektor, er tre gange 
større end andelen af kvinder; der henviser til, at fremme af flere kvinders beskæftigelse 
i den digitale sektor og andre sektorer med fremtid er af afgørende betydning for at 
bekæmpe kønsbestemte løn‑ og pensionsforskelle og sikre kvinders økonomiske 
uafhængighed samt for at skabe nye beskæftigelsesmuligheder, herunder for grupper, 
der normalt er udelukket fra arbejdsmarkedet; der henviser til, at det i denne forbindelse 
er afgørende, at kvinder tilskyndes til at deltage i digitalt iværksætteri, naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og IKT‑uddannelse og 
‑beskæftigelse; der henviser til, at der er mulighed for at øge den europæiske økonomi 
med 16 mia. EUR i BNP, hvis flere kvinder integreres på det digitale arbejdsmarked;

1. glæder sig over Kommissionens strategi for ligestilling mellem kønnene 2020-2025; 
bemærker dog med bekymring, at visse dele af den griber ind i EU-medlemsstaternes 
kompetencer;

2. understreger, at EU og dets medlemsstater i vid udstrækning har opnået ligestilling 
mellem kvinder og mænd; understreger imidlertid, at der skal opnås flere fremskridt 
inden for visse centrale initiativer med hensyn til at fjerne den kønsbestemte løn- og 
pensionsforskel, opnå balance mellem familie- og arbejdsliv (som er blevet særligt 
påvirket af covid-19) og sikre kvinders repræsentation i det offentlige liv;

3. opfordrer medlemsstaterne til regelmæssigt at udveksle bedste praksis om politikker 
vedrørende kvinders rettigheder;

4. påpeger, at alle medlemsstater straffer vold mod kvinder, men at statistikkerne tydeligt 
viser, at antallet af sager om vold er stigende i mange medlemsstater; opfordrer alle 
medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at udrydde vold mod kvinder med en 
særlig indsats over for seksuel vold, kvindelig kønslemlæstelse og tvangsægteskaber, 
navnlig blandt unge piger;

5. støtter Kommissionens tilsagn om at bekæmpe vold mod kvinder, støtte og beskytte 
ofrene for disse lovovertrædelser og påse, at de ansvarlige stilles til ansvar for deres 
lovovertrædelser; opfordrer til, at der gøres en indsats på EU-plan og nationalt plan for 
at udrydde de alvorligste krænkelser af kvinders rettigheder som f.eks. kvindelig 
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kønslemlæstelse, tvangsabort, -sterilisering og -ægteskaber, seksuel udnyttelse, 
menneskehandel, cybervold, offentliggørelse af hævnporno og hadefuld tale på 
internettet mod kvinder;

6. understreger, at der er behov for at beskytte mindreårige piger, der tilhører mindretal 
eller har sundhedsproblemer eller handicap, idet de er potentielle ofre og mål for 
forskellige former for vold; støtter Kommissionens plan om at fremlægge og finansiere 
foranstaltninger til bekæmpelse af mulige overgreb på, udnyttelse af og vold mod disse 
særligt sårbare grupper;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre inklusiv lighed for kvinder og 
piger med handicap på alle områder af livet, at beskytte dem mod vold i hjemmet og 
vold fra pleje‑ og støtteserviceyderes side og at iværksætte oplysnings‑ og 
uddannelsesprogrammer til dette formål for personale inden for sundheds‑, social‑ og 
plejetjenester, uddannelses‑ og beskæftigelsestjenester, retshåndhævelse og 
retssystemet;

8. understreger omfanget og indvirkningen af vold og chikane på arbejdspladsen og 
behovet for konkrete foranstaltninger på EU-plan til at løse disse problemer og 
bekæmpe psykisk og seksuel chikane;

9. opfordrer medlemsstaterne til altid at tage hensyn til kvinders tarv og særlige behov i 
udformningen af strategier og politikker på sundhedsområdet; opfordrer EU til at bistå 
medlemsstaterne med at koordinere deres sundhedspolitikker med henblik på at opnå de 
bedste resultater for kvinder, navnlig inden for rammerne af EU's kræfthandlingsplan;

10. glæder sig over de foreslåede specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af cybervold 
(herunder chikane på internettet, cybermobning og sexistisk hadefuld tale), som i 
uforholdsmæssig grad rammer kvinder og piger, navnlig aktivister, kvindelige 
politikkere og andre offentlige personer, der er synlige i den offentlige debat; bifalder i 
denne forbindelse meddelelsen om at fænomenet vil blive behandlet i retsakten om 
digitale tjenester, og at det i denne planlægges at samarbejde med teknologiske 
platforme og IKT-sektoren inden for en ny ramme for samarbejde, således at 
sidstnævnte kan løse problemet via passende tekniske foranstaltninger såsom 
forebyggelsesteknikker og reaktionsmekanismer mod skadeligt indhold;

11. glæder sig over den allerførste, nyligt vedtagne EU‑strategi for ofres rettigheder 
(2020-2025), navnlig den specifikke tilgang til psykisk vold mod kvinder og 
indvirkningen heraf på deres mentale sundhed på lang sigt; understreger, at det er 
nødvendigt, at alle ofre sikres effektiv adgang til retsvæsenet ved at gennemføre 
direktivet om ofres rettigheder;

12. henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på den ekstremt 
dramatiske situation vedrørende børn, der bliver forældreløse på grund af vold eller er 
tvunget til at leve i et miljø med vold i hjemmet, og opfordrer dem indtrængende til at 
tage hensyn til disse situationer, når de tager fat på problemet med vold i hjemmet;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge den længe ventede EU‑strategi 
for udryddelse af menneskehandel og understreger behovet for en klar anerkendelse af, 
at kvinder og piger er de mest berørte heraf; anerkender, at seksuel udnyttelse med 
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henblik på surrogatmoderskab og reproduktive formål eller formål såsom 
tvangsægteskaber, prostitution og pornografi er uacceptabel og en krænkelse af den 
menneskelige værdighed og menneskerettighederne; anmoder derfor om, at strategien 
ser nærmere på situationen for kvinder i prostitution med særligt fokus på forbindelsen 
mellem prostitution og handel med kvinder og mindreårige i EU og på verdensplan og 
den nye brug af internettet med henblik på udnyttelse; fremhæver den vigtige rolle og 
det vigtige arbejde, som EU‑koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel har, og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at udpege den 
nye koordinator, så medlemsstaternes gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af 
menneskehandel nøje kan overvåges; fastholder, at det er vigtigt at medtage 
foranstaltninger og strategier til at mindske efterspørgslen;

14. henleder særligt opmærksomheden på problemet med stereotyper og seksualisering af 
kvindebilledet, som bør imødegås af alle kompetente institutioner, herunder i 
medlemsstaternes uddannelsesprogrammer;

15. opfordrer til, at der rettes mere opmærksomhed mod og gives mere støtte til børnehjem 
og hjem for ofre for vold, som er blevet lukket, eller hvis kapacitet er blevet stærkt 
begrænset under covid-19-pandemien, hvilket gør, at kvinder eller unge piger og børn 
har udsigt til at være i karantæne i deres krænkers hjem;

16. glæder sig over meddelelsen om en henstilling om forebyggelse af skadelig praksis 
sammen med mulig lovgivning til bekæmpelse af kvindelig kønslemlæstelse, 
tvangssterilisation, tidligt ægteskab og tvangsægteskab og såkaldt æresrelateret vold, 
som specifikt skader børn og unge piger;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige investeringer i pleje‑ og 
langtidsplejetjenester, herunder ved hjælp af tilgængelig EU‑finansiering, samt sikre 
prismæssigt overkommelig og tilgængelig børnepasning af høj kvalitet, herunder 
førskoleundervisning, så navnlig unge mødre får mulighed for at arbejde og/eller 
studere, og minder i denne forbindelse om princip 11 i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder; opfordrer til økonomisk støtte til og udveksling af bedste praksis mellem 
medlemsstater, som endnu ikke har opfyldt målene;

18. opfordrer Kommissionen til at forelægge en plejestrategi for Europa, der fastsætter 
minimumsstandarder og kvalitetsretningslinjer for pleje, herunder for børn, ældre og 
personer med langsigtede behov; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
arbejde på fleksible arbejdsordninger, der ikke er til skade for eller på bekostning af 
arbejdstagerens løn, adgang til sociale rettigheder, arbejdstagerrettigheder og ydelser, 
og som respekterer arbejdstagernes ret til at logge af;

19. anser det for en prioritet, at der træffes foranstaltninger til at støtte familien, herunder at 
sørge for passende og prismæssigt overkommelig børnepasning, hvilket vil yde et 
positivt bidrag til kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres pensionsudsigter 
samt de demografiske tendenser;

20. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at forelægge foranstaltninger og 
retningslinjer, der kan lette processen med 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 
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arbejdsmarkedets parter og alle interessenter i overensstemmelse med national praksis 
og nationale traditioner;

21. understreger, at 70 % af arbejdsstyrken i den globale sundheds‑ og socialsektor er 
kvinder, som ofte kun betales mindsteløn, og hvis arbejdsvilkår er usikre, og opfordrer 
til en opjustering af lønniveauet og arbejdsvilkårene i de meget kvindedominerede 
sektorer såsom pleje, sundhed og detailhandel;

22. opfordrer Kommissionen til at revidere 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, med 
henblik på at sikre, at kvinder i hele Europa på lige fod med mænd kan drage nytte af 
arbejdskraftens frie bevægelighed13;

23. understreger, at lige muligheder for og øget deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet 
kan bidrage til jobskabelse, økonomisk velstand og konkurrencedygtighed i EU; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte incitamenter, der skal 
begrænse usikre job og ufrivilligt deltidsarbejde for at forbedre kvinders situation på 
arbejdsmarkedet;

24. bemærker, at enlige mødre er særligt økonomisk sårbare, da de ofte tjener mindre end 
mænd og har større sandsynlighed for at miste deres arbejde, når de bliver forældre; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne 
for at kortlægge de praktiske problemer i forbindelse med opkrævning af 
underholdsbidrag på tværs af grænser og til at udvikle værktøjer til effektiv 
håndhævelse af betalingsforpligtelser;

25. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at vedtage en handlingsplan for 
gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til at fjerne 
usynlige barrierer såsom lang forældreorlov, adgang til prismæssigt overkommelig 
børnepasning af høj kvalitet og eliminering af enhver form for direkte og indirekte 
forskelsbehandling i forbindelse med forfremmelser på arbejdsmarkedet;

27. opfordrer til, at kvinder også skal kunne realisere deres livsplaner i landdistrikter og 
udkantsområder; henviser til, at dette kræver, at den nødvendige infrastruktur herfor er 
til stede, at der udvikles nye forretningsområder, at det gøres lettere at vende tilbage til 
arbejdslivet, og at deltagelsen af en hel række samarbejdspartnere fremmes for at støtte, 
opmuntre, lette og fremme disse kvinders adgang til arbejdsmarkedet, så der sikres lige 
muligheder, og det sociale sammenhold i landsbyerne styrkes;

28. understreger den aktive og afgørende rolle, som kvinder spiller i landdistrikternes 
økonomi, og beklager, at der fortsat er store forskelle mellem kønnene inden for 
beskæftigelse i landbruget og med hensyn til adgang til social sikring, uddannelse, 
barselsorlov og alderspension; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de 
regionale og lokale myndigheder til at støtte projekter, der navnlig er rettet mod 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af 
arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8).
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kvinder, til skabelse af innovative landbrugsaktiviteter i landdistrikter og affolkede 
områder med henblik på at styrke deres stilling på landbrugsmarkedet, hvilket kan skabe 
nye arbejdspladser; opfordrer desuden Kommissionen til at afdække 
finansieringsmuligheder inden for rammerne af den fælles landbrugspolitiks anden søjle 
med henblik på at øge kvinders adgang til jord og tackle deres arbejdsvilkår i 
landdistrikter, særligt sæsonarbejderes arbejdsvilkår;

29. beklager den lave repræsentation af kvinder i sektorerne for digital økonomi, AI, IKT 
og STEM med hensyn til uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse og påpeger 
risikoen for, at dette kan styrke og reproducere stereotyper; fremhæver de mulige 
fordele og muligheder, men også de potentielle udfordringer, der kan være for kvinder 
og piger ved digitaliseringen, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at 
der vedtages konkrete foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af strategien 
for det indre marked med henblik på at tackle disse;

30. understreger betydningen af adgang til og udviklingen af digitale færdigheder for ældre 
kvinder, kvinder i landdistrikter og ugunstigt stillede kvinder og piger med begrænset 
adgang til nye teknologier, så de kan bevare et aktivt liv og nemmere holde kontakt med 
venner og slægtninge;

31. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at bruge Horisont Europa til at give indsigt i 
og foreslå løsninger vedrørende håndteringen af mulige kønsrelaterede skævheder i AI; 
anmoder imidlertid om, at alle tilgængelige midler bruges til at støtte projekter, som 
tilskynder piger og kvinder til af forbedre deres digitale færdigheder, og som gør dem 
fortrolige med STEM;

32. bemærker, at betydningen af og mulighederne for tele‑ og distancearbejde stiger i 
perioder med hændelser som den aktuelle coronaviruspandemi; opfordrer 
Kommissionen til at medtage tele‑ og distancearbejde i strategien som en vigtig faktor 
for at sikre balance mellem arbejds- og privatliv;

33. påpeger de beviste fordele ved modermælk til nyfødte, hvilket gør det vigtigt at fremme 
amning, navnlig amning af for tidligt fødte spædbørn, at støtte politikker, der øger 
anvendelsen af modermælk, både fra amning og som doneret mælk til for tidligt fødte 
spædbørn, og fremme den grænseoverskridende brug af mælkebanker til at sikre, at 
kvinder i grænseregioner kan benytte sig af denne støtte, når det er nødvendigt;

34. opfordrer til, at handicapaspektet integreres i alle de generelle tiltag vedrørende 
ligestilling mellem kønnene, som fremmes inden for EU; opfordrer til, at personer med 
handicap, der er under statsligt værgemål eller omfattet af andre ordninger for 
begrænset juridisk kapacitet, og som udsættes for vold, sikres beskyttelse, og opfordrer 
indtrængende med henblik herpå til at sørge for effektiv adgang til domstolene for 
denne gruppe personer og for kapacitetsopbygning for fagfolk i de særlige tjenester, der 
er involveret i sådanne sager (f.eks. fagfolk inden for strafferetspleje eller 
sundhedspersonale); opfordrer til, at der skabes et tilgængeligt uddannelsessystem uden 
stereotyper, som gør det muligt for piger og kvinder med handicap at vælge 
studieretning og arbejde i overensstemmelse med deres ønsker og evner, uden at de 
begrænses af manglende adgang, fordomme og stereotype opfattelser; støtter, at kvinder 
med handicap deltager som mønsterbrydere;
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35. opfordrer til – i overensstemmelse med artikel 8 i TEUF, hvori det fastslås, at EU i alle 
sine aktiviteter bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder – at skabe sammenhæng mellem og en gensidig styrkelse af EU's interne og 
eksterne politikker, idet der lægges særlig vægt på skadelig praksis og diskriminerende 
lovgivning, og til at fremme kvinders lige udøvelse af alle menneskerettigheder gennem 
eksterne forbindelser; fremhæver i denne forbindelse især EU's handelspolitik, 
udviklingssamarbejde og menneskerettighedspolitik; minder om, at uddannelse er vigtig 
for at styrke kvinders og pigers indflydelse og status i både EU og partnerlande; 
understreger, at uddannelse ikke kun er en ret, men et afgørende redskab til at bekæmpe 
tidlige ægteskaber, tvangsægteskaber og teenagegraviditeter; fastholder, at det er 
nødvendigt, at EU's udenrigspolitik prioriterer hjælp til at sørge for, at pigerne bliver i 
skolen og fortsætter deres uddannelse i partnerlandene;

36. fordømmer anvendelsen af surrogatmoderskab, som krænker kvinders menneskelige 
værdighed, da deres kroppe og forplantningsfunktioner bruges som en vare; mener, at 
gestationelt surrogatmoderskab, som indebærer reproduktiv udnyttelse og anvendelse af 
det menneskelige legeme med henblik på at opnå økonomisk eller andre former for 
fortjeneste, navnlig i tilfælde af udsatte kvinder i udviklingslandene, skal forbydes og 
behandles som en hastesag under menneskerettighedsinstrumenterne;

37. bemærker, at Kommissionen er nødt til at håndtere den særlige situation vedrørende 
beskyttelse af kvinder mod vold i modtagelsescentre for migranter og asylansøgere, og 
opfordrer til at sikre infrastruktur tilpasset til kvinder og piger og relevant uddannelse til 
medarbejdere på disse centre efter behov;

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

Or. en


