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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0234/2020

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för jämställdhet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen och 
artiklarna 6, 8, 10, 83, 153, 157 och 168.7 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av EU-direktiven från 1975 och framåt om de olika aspekterna av 
likabehandling av män och kvinnor (direktiv 79/7/EEG1, direktiv 86/613/EEG2, 
direktiv 92/85/EEG3, direktiv 2004/113/EG4, direktiv 2006/54/EG5, 
direktiv 2010/18/EU6 och direktiv 2010/41/EU7),

1 Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (EGT L 6, 10.1.1979, s. 24).
2 Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av 
kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under 
havandeskap och moderskap (EGT L 359, 19.12.1986, s. 56).
3 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (EGT L 348, 28.11.1992, s. 1).
4 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av 
kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, 
s. 37).
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika 
möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).
6 Rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om 
föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av 
direktiv 96/34/EG (EUT L 68, 18.3.2010, s. 13).
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om 
likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG 
(EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 
20 juni 2019 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och 
om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU8,

– med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter9,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, och särskilt dess 
principer 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 och 15,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av Europeiska unionens grundläggande 
värden och en övergripande princip som EU bör sträva efter att följa i alla sina åtgärder.

B. Jämställdhetspolitik är en drivkraft för smart och hållbar tillväxt för alla och en 
förutsättning för att främja välstånd, konkurrenskraft och sysselsättning samt 
inkludering och social sammanhållning.

C. Unionen, som är skyldig att främja jämställdhet i alla sina åtgärder, bör handla på 
områden där den enligt fördragen har behörighet att göra det, men kan även bidra till att 
främja bästa praxis bland medlemsstaterna på andra områden.

D. Jämställdhet har i stor utsträckning åstadkommits i EU, men ännu återstår viktiga frågor 
att lösa, såsom löne- och pensionsklyftan mellan könen, våldet mot kvinnor, 
tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning, kvinnors representation i det offentliga livet 
och vetenskapen samt balansen mellan familjeliv och yrkesliv.

E. Medlemsstaterna är primärt ansvariga för att säkerställa sociala framsteg och ekonomisk 
tillväxt till exempel genom nationella strukturreformer och en sund finanspolitik. Man 
varken kan eller bör försöka ersätta det nationella ansvaret i detta hänseende med EU-
initiativ.

F. EU har medel för att hjälpa medlemsstaterna att utbyta bästa praxis i syfte att bistå dem 
som behöver det, särskilt när det gäller jämställdhet och lönegapet mellan kvinnor och 
män.

G. EU har antagit betydelsefull lagstiftning och gjort avgörande framsteg för att uppnå 
jämställdhet.

H. En av tre kvinnor i åldern 15 eller äldre i EU har utsatts för någon form av fysiskt 
och/eller sexuellt våld10, varannan kvinna har utsatts för sexuella trakasserier och en av 
tio kvinnor har utsatts för trakasserier på nätet.

8 EUT L 188, 12.7.2019, s. 79.
9 EUT C 468, 15.12.2016, s. 66.
10 FRA:s undersökning 2014, den mest heltäckande på detta område på EU-nivå, baserad på data från 
28 medlemsstater.
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I. Alla former av våld mot kvinnor (fysiskt, sexuellt, psykiskt, ekonomiskt eller nätvåld) 
är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett av de största hindren för 
jämställdhet. Ett liv utan våld är en förutsättning för jämställdhet.

J. Människohandel är en av de mest uppenbara kränkningarna av de grundläggande 
rättigheterna och människans värdighet. Kvinnor och flickor utgör 80 procent av de 
registrerade offren för människohandel och 95 procent av de registrerade offren för 
människohandel för sexuellt utnyttjande. Människohandel, som främst omfattar kvinnor 
och barn, utgör en allt större gren av den organiserade brottsligheten och är en form av 
slaveri och en kränkning av de mänskliga rättigheterna, särskilt när den syftar till 
sexuellt utnyttjande. Prostitutionsmarknaden underblåser handeln med kvinnor och barn 
och förvärrar våldet mot dem. Medlemsstaterna måste utforma sin sociala och 
ekonomiska politik på ett sätt som hjälper utsatta kvinnor och flickor att lämna 
prostitutionen, bland annat genom att ta fram en särskild social och ekonomisk politik 
som är utformad för att hjälpa dem.

K. Prostitution och människohandel för sexuellt utnyttjande, särskilt med kvinnor och barn, 
är en form av slaveri och är oförenligt med människans värdighet, särskilt i länder där 
sexindustrin har legaliserats. Människohandeln ökar i hela världen till följd av att den 
organiserade brottsligheten växer och blir allt lönsammare.

L. Surrogatmoderskap är en modern form av slaveri, människohandel, barnhandel och 
kommersiellt utnyttjande av kvinnor, som kan leda till känslomässiga och rättsliga 
problem när det gäller föräldraskap och vårdnad.

M. Det uppskattas att minst 500 000 kvinnor i Europa och 200 miljoner kvinnor i hela 
världen lever med de livslånga fysiska och psykiska konsekvenserna av kvinnlig 
könsstympning.

N. Enligt FN upplever nästan 35 procent av alla kvinnor i världen mobbning eller sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen eller andra trakasserier med allvarliga konsekvenser för 
deras personliga och yrkesmässiga ambitioner, vilket skadar kvinnornas självförtroende 
och deras förhandlingsposition för skäligare ersättning. Skälig ersättning och 
ekonomiskt oberoende är en nödvändig förutsättning för att kvinnor ska kunna lämna 
destruktiva och våldsamma förhållanden.

O. Jämställdhet kan endast uppnås genom att säkerställa likhet inför lagen och lika 
möjligheter till utbildning och sysselsättning.

P. Lönegapet definieras som skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga 
bruttotimlön uttryckt som en procentandel av mäns genomsnittliga bruttotimlön. 
Omkring två tredjedelar av detta lönegap kan inte förklaras med könsskillnader 
i arbetsmarknadsvariabler såsom ålder, erfarenhet och utbildning, yrkeskategori eller 
arbetstid och andra observerbara variabler, vilket visar på en tydlig 
diskrimineringsfaktor där könsdiskrimineringen också överlappar flera andra former av 
diskriminering. Det krävs ett intersektionellt angreppssätt för att förstå de många former 
av diskriminering som skapar lönegapet för kvinnor med en kombination av identiteter 
och hur könsfaktorn samspelar med andra sociala faktorer.
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Q. Oavlönat omsorgs- och hushållsarbete utförs främst av kvinnor, vilket påverkar 
sysselsättning och karriärutveckling samt bidrar till löne- och pensionsklyftan mellan 
könen.

R. Beräkningar visar att 80 procent av all omsorg i EU tillhandahålls av anhörigvårdare 
som främst är kvinnor (75 procent), vilket tyder på att det finns könsskillnader inom 
omsorgen som kraftigt påverkar pensionsklyftan mellan könen. Över 50 procent av 
anhörigvårdarna under 65 år kombinerar omsorgsuppgifter med förvärvsarbete, vilket 
leder till svårigheter när det gäller att skapa balans mellan arbete och privatliv. 
Anhörigvårdare är ofta anställda inom lågkvalificerade och lågavlönade arbeten som går 
att anpassa till deras omsorgsschema och kan även tvingas att gå ner i arbetstid eller 
lämna ett avlönat arbete. Mellan 7 och 21 procent av anhörigvårdarna minskar sin 
arbetstid, och mellan 3 och 18 procent drar sig tillbaka från arbetsmarknaden.

S. Flera medlemsstater har svårt att tillhandahålla barnomsorgstjänster som matchar 
föräldrarnas behov, inbegripet ensamstående föräldrar (främst ensamstående mödrar), 
och människor har fortfarande svårt att förena familjeliv, privatliv och yrkesliv, särskilt 
kvinnor. Kvinnor över 45 års ålder betraktas ofta som icke fullvärdiga arbetstagare och 
har betydligt sämre arbetsvillkor än män, särskilt när de återvänder till arbetet efter 
mamma- eller föräldraledighet eller när de tvingas förena arbete med vård av 
närstående.

T. Skydd vid moderskap är en rättighet som måste upprätthållas fullt ut.

U. Rätten till lika lön för lika eller likvärdigt arbete garanteras inte alltid, inte ens när den 
är lagstadgad. Lönegapet mellan kvinnor och män i EU som avser timlön är 
14,1 procent, även om detta varierar kraftigt mellan medlemsstaterna11. Lönegapet leder 
bland annat till en 29,1 procents pensionsklyfta mellan kvinnor och män12.

V. Kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av fattigdom och social utestängning i Europa, i 
synnerhet ensamstående mödrar, kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor och 
kvinnor från landsbygdsområden och avlägsna områden. 15 procent av alla hushåll med 
barn i EU är hushåll med ensamstående föräldrar. I genomsnitt sköts 85 procent av 
dessa hushåll av ensamstående mödrar, och 2017 låg 47 procent av alla hushåll med 
ensamstående föräldrar i riskzonen för fattigdom eller social utestängning. Hemlöshet 
bland kvinnor är ett växande problem.

W. Kvinnor på landsbygden står inför många utmaningar, bland annat sämre 
levnadsstandard, mer begränsade sysselsättningsmöjligheter, relativ isolering från 
marknaderna, begränsad tillgång till infrastruktur, inbegripet landsbygdsinfrastruktur, 
offentliga tjänster och hälso- och sjukvård, tillgång till och information om 
utbildningsmöjligheter, och är underrepresenterade i beslutsfattande forum. Kvinnor är 
benägna att utföra osynligt arbete inom jordbruken på grund av avsaknaden av formell 

11 Se uppgifter om lönegapet 2018: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Uppgifter om pensionsklyftan mellan kvinnor och män offentliggjordes i Eurostats databas, se ”Gender 
pension gap by age group – EU-SILC survey”: 
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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status för medhjälpande makar som gör att de får problem att få sitt arbete erkänt av de 
nationella systemen.

X. I EU lever 46 miljoner kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Denna siffra 
utgör nästan 60 procent av den totala befolkningen med funktionsnedsättning. De flesta 
funktionsnedsättningarna är åldersrelaterade.

Y. Över hälften av alla kvinnor i arbetsför ålder med funktionsnedsättning är ekonomiskt 
inaktiva. Allvarlig materiell fattigdom hos kvinnor med funktionsnedsättning är högre 
än hos kvinnor utan funktionsnedsättning i alla medlemsstater.

Z. Andelen män som arbetar i den digitala sektorn är tre gånger större än andelen kvinnor. 
Att hjälpa fram fler kvinnor inom den digitala sektorn eller andra sektorer i framtiden är 
ytterst viktigt för att bekämpa löne- och pensionsklyftan mellan kvinnor och män och 
garantera kvinnors ekonomiska oberoende samt för att skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter, även för grupper som normalt är utestängda från 
arbetsmarknaden. I detta avseende är det viktigt att kvinnors deltagande i digitalt 
entreprenörskap, naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt 
utbildning och arbete inom IKT uppmuntras. Genom att integrera fler kvinnor på den 
digitala arbetsmarknaden skulle den europeiska ekonomin kunna få en BNP-ökning på 
16 miljarder euro.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens EU-strategi för jämställdhet för 2020–
2025, men noterar med oro att vissa delar av den inkräktar på EU-medlemsstaternas 
befogenheter.

2. Europaparlamentet betonar att EU och dess medlemsstater i stor utsträckning har 
åstadkommit jämställdhet. Parlamentet understryker dock att ytterligare framsteg måste 
göras i en rad viktiga initiativ när det gäller att undanröja löne- och pensionsklyftan 
mellan könen, balansen mellan familjeliv och yrkesliv (som har drabbats särskilt hårt i 
samband med covid-19) och kvinnors representation i det offentliga livet.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet utbyta bästa praxis om 
politik som rör kvinnors rättigheter.

4. Europaparlamentet påpekar att även om alla medlemsstater bestraffar våld mot kvinnor 
visar statistiken tydligt att antalet fall av våld ökar i många medlemsstater. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att öka sina insatser för att få bort våldet mot kvinnor, 
med särskild inriktning på sexuellt våld, kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap, i 
synnerhet som rör unga flickor.

5. Europaparlamentet stöder kommissionens åtagande att bekämpa våldet mot kvinnor, 
stödja och skydda brottsoffren och säkerställa att förövarna ställs till svars för sina brott. 
Parlamentet vill se åtgärder på EU-nivå och nationell nivå för att undanröja de 
allvarligaste kränkningarna av kvinnors rättigheter, såsom kvinnlig könsstympning, 
tvångsaborter, tvångssterilisering och tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande, 
människohandel, nätvåld, publicering av hämndporr och hatpropaganda på nätet mot 
kvinnor.
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6. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att skydda kvinnor som är minderåriga, 
tillhör en minoritet eller som har hälsoproblem eller en funktionsnedsättning och som är 
potentiella offer och måltavlor för olika former av våld. Parlamentet stöder 
kommissionens plan att presentera och finansiera åtgärder för att motverka övergrepp, 
utnyttjande och våld som dessa särskilt sårbara grupper kan utsättas för.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att slå vakt om 
inkluderande jämlikhet för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning på alla 
områden i livet samt att ge dem skydd mot våld i nära relationer och våld utfört av 
omsorgs- och stödtjänstpersonal och att i detta syfte införa informations- och 
kapacitetsuppbyggnadsprogram som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, 
social- och omsorgstjänster, utbildning och arbetsförmedling, brottsbekämpande 
myndigheter och rättsväsendet.

8. Europaparlamentet betonar omfattningen och konsekvenserna av våld och trakasserier 
på arbetsplatsen och behovet av konkreta åtgärder på EU-nivå för att ta itu med dessa 
problem och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att alltid ta hänsyn till kvinnors bästa 
och deras särskilda behov vid utformning av hälsostrategier och hälsopolitik. 
Parlamentet uppmanar EU att stödja medlemsstaterna i samordningen av deras hälso- 
och sjukvårdspolitik för att uppnå det bästa resultatet för kvinnor, särskilt inom ramen 
för EU:s plan för cancerbekämpning.

10. Europaparlamentet välkomnar de särskilda åtgärder som föreslagits för att komma till 
rätta med nätvåld som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor och flickor (inbegripet 
trakasserier på nätet, nätmobbning och sexistisk hatpropaganda), i synnerhet aktivister, 
kvinnliga politiker och andra offentliga personer som är synliga i den offentliga 
debatten. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang tillkännagivandet av att detta 
fenomen kommer att tas upp i rättsakten om digitala tjänster och att man planerar att 
arbeta med techplattformarna och IKT-sektorn inom en ny samarbetsram, för att sektorn 
ska ta sig an problemet genom adekvata tekniska åtgärder, exempelvis förebyggande 
teknik och mekanismer för motåtgärder vid skadligt innehåll.

11. Europaparlamentet välkomnar den nyligen antagna EU-strategin för brottsoffers 
rättigheter (2020–2025), som är den första i sitt slag, i synnerhet det särskilda 
angreppssättet mot psykiskt våld mot kvinnor och konsekvenserna för deras psykiska 
hälsa på lång sikt. Parlamentet betonar att alla brottsoffer måste ges faktisk tillgång till 
rättslig prövning genom genomförande av direktivet för brottsoffers rättigheter.

12. Europaparlamentet vill rikta kommissionens och medlemsstaternas uppmärksamhet på 
den ytterst dramatiska situationen för föräldralösa barn som utsätts för våld eller tvingas 
leva i en miljö som präglas av våld i hemmet, och kräver att de tar denna situation i 
beaktande vid hantering av problemet med våld i hemmet.

13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att lägga fram den 
efterlängtade EU-strategin för utrotande av människohandel, och understryker behovet 
av ett tydligt erkännande av att kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast. 
Parlamentet slår fast att sexuellt utnyttjande för surrogatmoderskap och reproduktiva 
ändamål eller ändamål såsom tvångsäktenskap, prostitution och pornografi, är 
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oacceptabelt och en kränkning av människans värdighet och de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet begär därför att man i strategin noga undersöker situationen för 
prostituerade kvinnor, med särskilt fokus på kopplingen mellan prostitution och handel 
med kvinnor och minderåriga, i EU och globalt, liksom den alltmer omfattande 
användningen av internet i exploateringssyfte. Parlamentet framhåller den viktiga roll 
och det arbete som EU:s samordnare för kampen mot människohandel har, och 
uppmanar eftertryckligen kommissionen att utan vidare dröjsmål utse den nya 
samordnaren, för att noga övervaka medlemsstaternas genomförande av direktivet mot 
människohandel. Parlamentet vidhåller hur viktigt det är att inkludera åtgärder och 
strategier för att minska efterfrågan.

14. Europaparlamentet vill särskilt uppmärksamma problemet med stereotyper och 
sexualiseringen av kvinnobilden, något som alla behöriga institutioner bör ta itu med, 
bland annat genom medlemsstaternas utbildningsprogram.

15. Europaparlamentet vill att mer uppmärksamhet och stöd ges till barnhem och fosterhem 
för våldsoffer, som har fått stänga sina portar eller vars inhysningskapacitet har 
begränsats drastiskt under covid-19-pandemin, vilket har lett till att kvinnor eller unga 
flickor och barn riskerar att behöva sitta i karantän i samma hem som sina förövare.

16. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av en rekommendation om 
förebyggande av skadliga sedvänjor, vid sidan av eventuell lagstiftning, för att bekämpa 
kvinnlig könsstympning, tvångssterilisering, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt 
så kallat hedersvåld, som särskilt skadar barn och unga flickor.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa adekvata investeringar i 
omsorgstjänster och långvarig vård och omsorg, inbegripet med tillgängliga EU-medel, 
samt att säkerställa prismässigt överkomlig och tillgänglig barnomsorg av god kvalitet, 
inbegripet förskoleverksamhet, för att ge i synnerhet unga mödrar möjlighet att arbeta 
och/eller studera, och påminner i detta sammanhang om princip 11 i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. Parlamentet efterlyser ekonomiskt stöd till och utbyte av 
bästa praxis mellan de medlemsstater som ännu inte har uppnått målen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ”vård- och 
omsorgsstrategi för Europa” som innebär att man fastställer miniminormer och 
kvalitetsriktlinjer för vård och omsorg, inklusive för barn, äldre och personer med 
långvariga behov. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta 
för flexibla arbetsformer som inte går ut över eller sker på bekostnad av arbetstagarens 
lön eller tillgång till sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter och bidrag, och som 
respekterar arbetstagarens rätt att inte vara uppkopplad.

19. Europaparlamentet ser det som en prioritering att vidta åtgärder för att skydda familjen, 
bland annat genom att tillhandahålla adekvat barnomsorg till ett överkomligt pris, 
eftersom detta kommer att bidra positivt till kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
och förbättra deras pensionsutsikter såväl som demografiska trender.

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att lägga fram bindande 
åtgärder och riktlinjer, som kan underlätta processen med att upptäcka klyftor och 
diskriminering inom samma sektor och överbrygga lönegapet. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att det behövs ett omfattande samarbete med, och full inkludering 
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av, arbetsmarknadens parter och alla berörda aktörer i linje med nationell praxis och 
nationella traditioner.

21. Europaparlamentet understryker att 70 procent av världens arbetskraft inom hälso- och 
sjukvård och socialt arbete är kvinnor, som ofta får minimilöner och arbetar under 
otrygga arbetsförhållanden, och efterlyser en höjning av löner och förbättrade 
arbetsvillkor inom starkt kvinnodominerade sektorer såsom vård och omsorg, hälso- och 
sjukvård och detaljhandel.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 92/85/EEG av den 
19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, för att säkerställa att 
kvinnor överallt i Europa på lika villkor som män kan dra nytta av den fria rörligheten 
för arbetstagare13.

23. Europaparlamentet understryker att lika möjligheter och ett större deltagande av kvinnor 
på arbetsmarknaden kan öka sysselsättningen, det ekonomiska välståndet och 
konkurrenskraften i Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att ta fram incitament för att minska otrygga anställningar och ofrivilligt deltidsarbete i 
syfte att förbättra situationen för kvinnor på arbetsmarknaden.

24. Europaparlamentet noterar att ensamstående mödrar är särskilt ekonomiskt utsatta i och 
med att de ofta tjänar mindre än män och löper större risk att förlora sina jobb när de 
blir föräldrar. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föra ett nära 
samarbete med medlemsstaterna för att kartlägga praktiska problem kopplade till 
inkassering av underhåll i gränsöverskridande situationer och utveckla verktyg för ett 
effektivt verkställande av betalningsskyldigheter.

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att anta en handlingsplan för att 
genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta åtgärder för 
att motverka glastaksfenomenet, exempelvis omfattande föräldraledighet, tillgång till 
högkvalitativ barnomsorg till ett överkomligt pris och avskaffande av alla former av 
direkt och indirekt diskriminering i samband med befordringar på arbetsmarknaden.

27. Europaparlamentet kräver att kvinnor också ska kunna förverkliga sina livsplaner på 
landsbygden och i avlägsna områden. Parlamentet påpekar att nödvändig infrastruktur 
måste finnas tillgänglig, att nya verksamhetsområden måste inrättas, att återgången till 
arbetslivet måste underlättas och att deltagandet av en stor mängd olika 
samarbetspartner måste uppmuntras för att stödja, uppmuntra, underlätta och främja 
tillträdet till arbetsmarknaden för dessa kvinnor, säkerställa lika möjligheter och 
förbättra den sociala sammanhållningen i byar.

28. Europaparlamentet framhåller kvinnornas aktiva och avgörande roll inom 
landsbygdsekonomier, och beklagar att det fortfarande finns avsevärda könsskillnader 
inom sysselsättningen i jordbruket och beträffande tillgången till socialt skydd, 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar 
utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare, EUT L 128, 30.4.2014, s. 8.
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utbildning, mammaledighet och ålderspension. Parlamentet uppmanar kommissionen, 
medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att stödja projekt som 
riktar sig särskilt till kvinnor och som avser att skapa innovativ jordbruksverksamhet på 
landsbygden och i avfolkade områden för att stärka kvinnornas ställning på 
jordbruksmarknaden, som kan vara en källa till nya arbetstillfällen. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att kartlägga finansieringsmöjligheter inom den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare i syfte att förbättra kvinnornas tillgång 
till mark och deras arbetsvillkor på landsbygden, särskilt för säsongsarbetare.

29. Europaparlamentet beklagar kvinnors låga representation inom den digitala ekonomin 
samt i sektorerna för AI, IKT och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik vad gäller utbildning och arbete, och påpekar att det finns en risk för att detta 
förstärker och reproducerar stereotyper. Parlamentet framhåller digitaliseringens 
möjliga fördelar och möjligheter, men också dess potentiella utmaningar för kvinnor 
och flickor, och uppmanar eftertryckligen kommissionen att säkerställa att konkreta 
åtgärder vidtas i genomförandet av strategin för den inre marknaden i syfte att ta itu 
med dessa.

30. Europaparlamentet understryker vikten av tillgång till samt utveckling av digitala 
färdigheter för äldre kvinnor, kvinnor på landsbygden samt kvinnor och flickor som är 
missgynnade och som har begränsad tillgång till ny teknik, så att de kan fortsätta att 
leva ett aktivt liv och lättare hålla kontakt med vänner och anhöriga.

31. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att använda Horisont Europa 
till att skapa insikter och lösningar för att ta itu med den potentiella 
könsdiskrimineringen inom AI. Parlamentet begär dock att all tänkbar finansiering ska 
användas till att stödja projekt som uppmuntrar flickor och kvinnor att förbättra sina 
digitala färdigheter och som gör dem bekanta med naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik.

32. Europaparlamentet påpekar att det, i tider som dessa med den pågående covid-19-
pandemin, blir allt viktigare med distansarbete, och att möjligheterna till sådant arbete 
dessutom ökar. Parlamentet uppmanar kommissionen att i strategin beakta distansarbete 
som en viktig faktor för att uppnå balans mellan arbete och privatliv.

33. Europaparlamentet påpekar de bevisade fördelarna med bröstmjölk för nyfödda, vilket 
gör det viktigt att främja amning, särskilt av för tidigt födda barn, att stödja strategier 
som ökar användningen av bröstmjölk, såväl modersmjölk som donerad mjölk, för för 
tidigt födda barn, och att främja gränsöverskridande användning av mjölkbanker så att 
kvinnor i gränsregioner kan utnyttja detta stöd vid behov.

34. Europaparlamentet begär med eftertryck att det i alla allmänna jämställdhetsinitiativ 
som främjas inom EU ska tas hänsyn till personer med funktionsnedsättning. 
Parlamentet kräver att personer med funktionsnedsättning som är under förmyndarskap 
eller på annat sätt har begränsad rättskapacitet och som är offer för våld ska garanteras 
skydd, och kräver i detta syfte faktisk tillgång till rättslig prövning för denna grupp, och 
utbildning och kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom de särskilda tjänster 
som är inblandade i processen (såsom yrkesverksamma inom straffrättssystemet eller 
hälso- och sjukvårdspersonal). Parlamentet begär med eftertryck att ett tillgängligt och 
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fördomsfritt utbildningssystem ska inrättas, som gör det möjligt för flickor och kvinnor 
med funktionsnedsättning att välja studie- och arbetsområde utifrån sina egna önskemål 
och talanger, utan att begränsas av bristande tillgänglighet, fördomar och stereotyper. 
Parlamentet stöder deltagandet av kvinnor med funktionsnedsättning som förebilder för 
förändring.

35. I linje med artikel 8 i EUF-fördraget, som fastslår att unionen i all sin verksamhet ska 
syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja 
jämställdhet mellan dem, efterlyser Europaparlamentet samstämdhet mellan och 
ömsesidig förstärkning av EU:s interna och externa politik, i synnerhet när det gäller 
skadliga sedvänjor och diskriminerande lagar, och främjande av kvinnors möjligheter 
att på lika villkor kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter, genom yttre förbindelser. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang särskilt EU:s handelspolitik, 
utvecklingssamarbete och människorättspolitik. Parlamentet påminner om vikten av 
utbildning för stärkandet av kvinnors och flickors ställning i både EU och 
partnerländerna. Parlamentet understryker att utbildning inte bara är en rättighet utan 
också ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa tidiga äktenskap, tvångsäktenskap och 
tonårsgraviditeter. Parlamentet insisterar på att EU:s utrikespolitik måste hjälpa till att 
få flickor att gå kvar i skolan och fortsätta sin utbildning i partnerländerna som en 
prioriterad fråga.

36. Europaparlamentet fördömer surrogatmoderskap, som undergräver kvinnors 
människovärde, eftersom deras kroppar och reproduktiva funktioner utnyttjas som en 
handelsvara. Parlamentet anser att surrogatmoderskap, som innebär att 
reproduktionsförmågan utnyttjas och att människokroppen används för ekonomisk eller 
annan vinning, i synnerhet när det gäller utsatta kvinnor i utvecklingsländerna, måste 
förbjudas och behandlas som ett brådskande ärende i instrument för de mänskliga 
rättigheterna.

37. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen måste ta itu med den särskilda 
situationen avseende skydd av kvinnor mot våld i anläggningar för mottagning av 
migranter och asylsökande, och efterlyser en infrastruktur som är anpassad till kvinnor 
och flickor, och adekvat utbildning för personal vid dessa anläggningar, när så behövs.

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen. 

Or. en


