
AM\1243554DA.docx PE699.890v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

17.11.2021 A9-0315/1

Ændringsforslag 1
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
for Renew-Gruppen

Betænkning A9-0315/2021
Sandra Pereira
Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020
(2021/2020(INI))
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Punkt P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

P. der henviser til, at kønsstereotyper 
stadig påvirker arbejdsdelingen i hjemmet, 
inden for uddannelse, på arbejdspladsen og 
i samfundet; der henviser til, at ulønnet 
pleje og husligt arbejde, som hovedsagelig 
udføres af kvinder, pålægger kvinder, der 
spiller en afgørende rolle i denne 
henseende, en uforholdsmæssig stor byrde; 
der henviser til, at covid-19-pandemien har 
blotlagt de chokerende forhold for de 
europæiske plejehjem og sektoren som 
helhed, som hovedsagelig beskæftiger 
kvinder; der henviser til, at 80 % af 
omsorgsarbejdet i EU ydes af uformelle 
plejere, hvoraf de 75 % er kvinder26; der 
henviser til, at kvinder i EU før covid-19-
pandemien i gennemsnit brugte 13 timer 
mere end mænd på ulønnet pleje og 
husarbejde hver uge; der henviser til, at 
den ulige fordeling af omsorgsforpligtelser 
i medlemsstaterne forværres af en 
begrænset eller fuldstændig mangel på 
adgang til passende og tilgængelige 
omsorgsfaciliteter, herunder offentlige 
omsorgsfaciliteter for børn og ældre, 
hvilket fører til perioder med fravær fra 
arbejdsmarkedet og øger de kønsbestemte 
løn- og pensionsforskelle; der henviser til, 
at 7,7 millioner kvinder i alderen mellem 
20 og 64 år var væk fra arbejdsmarkedet i 
EU i 2019, fordi de passede børn eller 
andre personer med plejebehov, 

P. der henviser til, at kønsstereotyper 
stadig påvirker arbejdsdelingen i hjemmet, 
inden for uddannelse, på arbejdspladsen og 
i samfundet; der henviser til, at ulønnet 
pleje og husligt arbejde, som hovedsagelig 
udføres af kvinder, pålægger kvinder, der 
spiller en afgørende rolle i denne 
henseende, en uforholdsmæssig stor byrde; 
der henviser til, at covid-19-pandemien har 
blotlagt de chokerende forhold for de 
europæiske plejehjem og sektoren som 
helhed, som hovedsagelig beskæftiger 
kvinder; der henviser til, at 80 % af 
omsorgsarbejdet i EU ydes af uformelle 
plejere, hvoraf de 75 % er kvinder26; der 
henviser til, at kvinder i EU før covid-19-
pandemien i gennemsnit brugte 13 timer 
mere end mænd på ulønnet pleje og 
husarbejde hver uge; der henviser til, at 
den ulige fordeling af omsorgsforpligtelser 
i medlemsstaterne forværres af en 
begrænset eller fuldstændig mangel på 
adgang til passende og tilgængelige 
omsorgsfaciliteter, herunder offentlige 
omsorgsfaciliteter for børn og ældre, 
hvilket fører til perioder med fravær fra 
arbejdsmarkedet og øger de kønsbestemte 
løn- og pensionsforskelle; der henviser til, 
at 7,7 millioner kvinder i alderen mellem 
20 og 64 år var væk fra arbejdsmarkedet i 
EU i 2019, fordi de passede børn eller 
andre personer med plejebehov, 
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sammenlignet med 450 000 mænd; der 
henviser til, at investeringer i 
forsyningspligtydelser, herunder offentlige 
tjenester, har en indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder og evnen til at 
deltage frit på arbejdsmarkedet; der 
henviser til, at enhver uanset køn har ret til 
at arbejde og til at have balance mellem sit 
arbejds- og privatliv;

____________________
26 Eurocarers, The gender dimension of 
informal care, 2017.

sammenlignet med 450 000 mænd; der 
henviser til, at investeringer i 
forsyningspligtydelser, herunder 
omsorgstjenester, kan lette de 
uforholdsmæssigt tunge opgaver, der er 
lagt på kvinder, og forbedre deres 
muligheder for at deltage frit på 
arbejdsmarkedet; der henviser til, at enhver 
uanset køn har ret til at arbejde og til at 
have balance mellem sit arbejds- og 
privatliv;

____________________
26 Eurocarers, The gender dimension of 
informal care, 2017.
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Punkt Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. der henviser til, at det er vigtigt, at 
der gøres tiltag til at opnå balance mellem 
arbejds- og privatliv for at sikre en lige 
fordeling af omsorgsansvaret mellem 
kvinder og mænd og tage hånd om ulighed 
i indkomst og beskæftigelse; der henviser 
til, at opnåelsen af balance mellem arbejds- 
og privatliv afhænger af, at der findes 
tilgængelige offentlige tjenesteydelser af 
høj kvalitet til gratis afbenyttelse; der 
henviser til, at alle barselsydelser bør sikres 
og opretholdes, med en stigning i retten til 
orlov med fuld løn; der henviser til, at der 
er behov for offentlige politikker for 
beskyttelse og fremme af pleje og amning;

Q. der henviser til, at det er vigtigt, at 
der gøres tiltag til at opnå balance mellem 
arbejds- og privatliv for at sikre en lige 
fordeling af omsorgsansvaret mellem 
kvinder og mænd og tage hånd om ulighed 
i indkomst og beskæftigelse; der henviser 
til, at opnåelsen af balance mellem arbejds- 
og privatliv afhænger af, at der findes 
tilgængelige økonomisk overkommelige 
tjenesteydelser af høj kvalitet til gratis 
afbenyttelse; der henviser til, at alle 
barselsydelser bør sikres og opretholdes, 
idet medlemsstaterne gennemfører 
direktivet om balance mellem arbejdsliv 
og privatliv1a fuldt ud; der henviser til, at 
der er behov for offentlige politikker for 
beskyttelse og fremme af pleje og amning, 
uden at det influerer på kvinders 
valgmuligheder;

____________________
1a EUT L 188, 12.7.2019, s. 79.

Or. en
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Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at respekt for retten til 
arbejde samt lige løn og ligebehandling er 
en afgørende forudsætning for kvinders 
lige rettigheder, økonomiske uafhængighed 
og karrieremuligheder; understreger, at lige 
muligheder for kvinder og øget deltagelse 
af kvinder på arbejdsmarkedet øger 
økonomisk velstand og 
konkurrencedygtighed i EU; er af den 
opfattelse, at bekæmpelse af ulighed 
mellem kønnene bør være et centralt emne 
på arbejdspladsen; minder om, at kvinder 
er overrepræsenteret blandt modtagere af 
lave lønninger og mindsteløn, inden for 
deltidsarbejde og inden for usikre 
arbejdsforhold; anerkender kvinders og 
mænds lige ret til en rimelig løn til at sikre 
dem selv og deres familier en anstændig 
levestandard; insisterer derfor på, at 
bekæmpelsen af usikre ansættelsesforhold 
bør styrkes, således at alle arbejdstagere 
modtager en rimelig løn, der er 
tilstrækkelig til at sikre dem selv og deres 
familier en anstændig levestandard gennem 
mekanismer til fastsættelse af en 
lovbestemt mindsteløn eller kollektive 
aftaler i overensstemmelse med princippet 
om, at ethvert fast job skal indebære et 
faktisk ansættelsesforhold med 
anerkendelse og styrkelse af rettigheder 
på arbejdspladsen; opfordrer 

1. understreger, at respekt for retten til 
arbejde samt lige løn og ligebehandling er 
en afgørende forudsætning for kvinders 
lige rettigheder, økonomiske uafhængighed 
og karrieremuligheder; understreger, at lige 
muligheder for kvinder og øget deltagelse 
af kvinder på arbejdsmarkedet øger 
økonomisk velstand og 
konkurrencedygtighed i EU; er af den 
opfattelse, at bekæmpelse af ulighed 
mellem kønnene bør være et centralt emne 
på arbejdspladsen; minder om, at kvinder 
er overrepræsenteret blandt modtagere af 
lave lønninger og mindsteløn, inden for 
deltidsarbejde og inden for usikre 
arbejdsforhold; anerkender kvinders og 
mænds lige ret til en rimelig løn til at sikre 
dem selv og deres familier en anstændig 
levestandard; insisterer derfor på, at 
bekæmpelsen af usikre ansættelsesforhold 
bør styrkes, således at alle arbejdstagere 
modtager en rimelig løn, der er 
tilstrækkelig til at sikre dem selv og deres 
familier en anstændig levestandard gennem 
mekanismer til fastsættelse af en 
lovbestemt mindsteløn eller kollektive 
aftaler; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme politikker, 
der sigter mod at fjerne usikkert arbejde og 
ufrivilligt deltidsarbejde for at forbedre 
kvinders situation på arbejdsmarkedet; 
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Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme politikker, der sigter mod at fjerne 
usikkert arbejde og ufrivilligt 
deltidsarbejde for at forbedre kvinders 
situation på arbejdsmarkedet; opfordrer 
medlemsstaterne til i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter at bekæmpe 
uligheder mellem mænd og kvinder 
gennem politikker, der øger værdien af 
arbejde, lønninger, arbejdsvilkår og 
levevilkårene for alle arbejdstagere og 
deres familier;

opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter at bekæmpe 
uligheder mellem mænd og kvinder 
gennem politikker, der øger værdien af 
arbejde, lønninger, arbejdsvilkår og 
levevilkårene for alle arbejdstagere og 
deres familier;

Or. en
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Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er bekymret over resultaterne af 
ligestillingsindekset for 2020; understreger, 
at over en tredjedel af medlemsstaterne 
registrerede under 60 point i 201827; 
beklager de langsomme fremskridt i 
retning af ligestilling og det forhold, at 
ikke alle medlemsstater gør det til en 
prioritet i deres politiske 
beslutningstagning; opfordrer 
medlemsstaterne til at træffe praktiske 
foranstaltninger til at sikre, at kvinder har 
lige adgang til arbejdsmarkedet, 
beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder 
arbejde med lige rettigheder og lige løn 
samt rimelig løn, navnlig i 
kvindedominerede sektorer; understreger 
behovet for at fremme kollektive 
overenskomstforhandlinger som en 
afgørende faktor for at vende og overvinde 
ulighed og bekæmpe forskelsbehandling af 
kvinder i al deres mangfoldighed og 
opfordrer til retligt og faktisk at overholde 
princippet om lige løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi;

____________________
27 Alle kønsligestillingsindekser som følger 
(EU-28 og gennemsnit): Sverige (83.9), 
Danmark (77.4), Frankrig (75.1), Finland 
(74.7), Nederlandene (74.1), Det Forenede 
Kongerige (72.7), Irland (72.2), Spanien 

3. er bekymret over resultaterne af 
ligestillingsindekset for 2020 og 2021; 
understreger, at over en tredjedel af 
medlemsstaterne registrerede under 60 
point i 201827; beklager de langsomme 
fremskridt i retning af ligestilling og det 
forhold, at ikke alle medlemsstater gør det 
til en prioritet i deres politiske 
beslutningstagning; beklager, at Slovenien 
er faldet bagud med hensyn til ligestilling 
mellem kønnene, idet landets score er 
faldet med 0.1 point i 2019; opfordrer 
medlemsstaterne til at træffe praktiske 
foranstaltninger til at sikre, at kvinder har 
lige adgang til arbejdsmarkedet, 
beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder 
arbejde med lige rettigheder og lige løn 
samt rimelig løn, navnlig i 
kvindedominerede sektorer; understreger 
behovet for at fremme kollektive 
overenskomstforhandlinger som en 
afgørende faktor for at vende og overvinde 
ulighed og bekæmpe forskelsbehandling af 
kvinder i al deres mangfoldighed og 
opfordrer til retligt og faktisk at overholde 
princippet om lige løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi;

____________________
27 Alle kønsligestillingsindekser som følger 
(EU-28 og gennemsnit): Sverige (83.9), 
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(72.0), Belgien (71.4), Luxembourg (70.3), 
EU-gennemsnit (67.9), Slovenien (67.7), 
Tyskland (67.5), Østrig (66.5), Italien 
(63.5), Malta (63.4), Portugal (61.3), 
Letland (60.8), Estland (60.7), Bulgarien 
(59.6), Cypern (56.9), Litauen (56.3), 
Tjekkiet (56.2), Polen (55.8), Slovakiet 
(55.5), Rumænien (54.4), Ungarn (53), 
Grækenland (52.2).

Danmark (77.4), Frankrig (75.1), Finland 
(74.7), Nederlandene (74.1), Det Forenede 
Kongerige (72.7), Irland (72.2), Spanien 
(72.0), Belgien (71.4), Luxembourg (70.3), 
EU-gennemsnit (67.9), Slovenien (67.7), 
Tyskland (67.5), Østrig (66.5), Italien 
(63.5), Malta (63.4), Portugal (61.3), 
Letland (60.8), Estland (60.7), Bulgarien 
(59.6), Cypern (56.9), Litauen (56.3), 
Tjekkiet (56.2), Polen (55.8), Slovakiet 
(55.5), Rumænien (54.4), Ungarn (53), 
Grækenland (52.2).

Or. en


