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B9-0084/2020

Europa-Parlamentets beslutning om kønsbestemt lønforskel
(2019/2870(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 8 og 153 (om ligestilling mellem mænd og kvinder) og artikel 10 og 19 (om 
ikke-forskelsbehandling),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2 og 3, som 
fastsætter princippet om ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling som 
centrale værdier i Unionen,

– der henviser til EU's chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21 (om ikke-
forskelsbehandling) og artikel 23 (om ligestilling mellem kvinder og mænd),

– der henviser til artikel 22 og 25 i verdenserklæringen om menneskerettighederne,

– der henviser til FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW),

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og målene for 
bæredygtig udvikling (SDG), navnlig mål 1, 5, 8 og 10 og deres respektive mål og 
indikatorer,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK),

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention fra 1951 
om lige løn (konvention nr. 100),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv1,

– der henviser til Kommissionens EU-handlingsplan 2017-2019 om bekæmpelse af 
kønsbestemte lønforskelle (COM(2017)0678);

– der henviser til ILO's globale lønrapport for 2018-2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel her 69 år efter vedtagelsen af Den 
Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 100 om lige løn, og til trods 
for de fremskridt, som kvinder har gjort med hensyn til deres integration i den formelle 
beskæftigelse, højnelse af deres uddannelsesniveau og udvikling af deres politiske og 

1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
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økonomiske uafhængighed, fortsat er et problem i verden og i EU's medlemsstater;

B. der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel i EU ligger på 16 %, hvilket vil sige, at 
kvinder på tværs af økonomien i gennemsnit tjener 16 % mindre i timen end mænd; der 
henviser til, at dette betyder, at kvinder reelt arbejder uden løn i 59 dage om året 
sammenlignet med mænd, hvilket afspejler det forhold, at kvinder oplever større 
udnyttelse på arbejdsmarkedet; der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel stiger til 
40 %, når beskæftigelsesfrekvensen og den samlede erhvervsfrekvens tages i 
betragtning;

C. der henviser til, at situationen er endnu værre, når kvinder går på pension, da deres 
pensioner er ca. 37 % mindre end mænds som følge af faktorer som den kønsbestemte 
lønforskel; der henviser til, at dette skyldes akkumulerede uligheder i løbet af kvinders 
arbejdsliv og de perioder med fravær fra arbejdsmarkedet, som kvinder påtvinges som 
følge heraf;

D. der henviser til, at omkring to tredjedele af den kønsbestemte lønforskel ikke kan 
forklares med forskelle i arbejdsmarkedsegenskaber såsom alder, erfaring, uddannelse, 
erhvervskategori, arbejdstid eller andre observerbare attributter, hvilket viser, at 
forskelsbehandling er en klar faktor, og at forskelsbehandlingen mellem mænd og 
kvinder også falder sammen med forskelsbehandling på grund af bl.a. race, etnisk 
tilhørsforhold, indvandrerstatus, religion, seksuel orientering, alder og handicap; der 
henviser til, at det er afgørende at anlægge en tværsektoriel tilgang for at forstå de 
mange former for forskelsbehandling, som forstærker den kønsbestemte lønforskel for 
kvinder med en kombination af identiteter, og for at forstå, hvordan køn relaterer til 
andre sociale faktorer;

E. der henviser til, at årsagerne til den kønsbestemte lønforskel er talrige og omfatter 
kønsopdelte arbejdsmarkeder og sektorer, undervurdering af kvinders arbejde, 
sexistiske stereotyper, manglende muligheder for balance mellem arbejds- og privatliv 
og forventninger om, at kvinder bør være den primære omsorgsperson, hvilket i sidste 
ende fører til karriereafbrydelser, deltidsarbejde og stadig mere usikre løn- og 
arbejdsvilkår;

F. der henviser til, at de kumulative virkninger af de mange former for forskelsbehandling, 
som kvinder står over for, bidrager væsentligt til de kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle, hvilket gør, at kvinder har en større risiko for at blive ramt af 
fattigdom og social udstødelse, og at deres børn og familier må kæmpe med følgerne; 
der henviser til, at fattigdom oftest er koncentreret i familier, hvor kvinder er 
eneforsørgere, og at 35 % af de enlige mødre i EU var i fattigdomsrisikozonen i 2017, 
sammenlignet med 28 % af enlige fædre; der henviser til, at risikoen for fattigdom stiger 
kraftigt gennem hele livet, og at fattigdom blandt personer på 75 år og derover 
konsekvent er koncentreret blandt kvinder;

G. der henviser til, at kvinder er særlig berørt af usikre ansættelsesforhold; der henviser til, 
at arbejdsløsheden steg kraftigt mellem 2008 og 2014 på grund af den alvorlige 
økonomiske krise, der hærgede i EU; der henviser til, at arbejdsløsheden blandt kvinder 
i 2014 (10,4 %) stadig var højere end mændenes (10,2 %); der henviser til, at den 
økonomiske krise har påvirket Den Europæiske Union i sin helhed, men at især 
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landdistrikterne har oplevet katastrofale niveauer af arbejdsløshed, fattigdom og 
affolkning, hvilket især har berørt kvinder;

H. der henviser til, at 31,3 % af de beskæftigede kvinder i alderen 20-64 år i EU arbejdede 
på deltid i 2018, sammenlignet med 8,7 % for mænds vedkommende; der henviser til, at 
beskæftigelsesfrekvensen for alle medlemsstater, selv med en gradvis indsnævring af 
beskæftigelseskløften, stadig var højere for mænd (79 %) end for kvinder (67,4 %) i 
2018;

I. der henviser til, at mange kvinder arbejder i uformelle sektorer af økonomien; der 
henviser til, at der må gøres noget ved de konsekvenser, der følger af stærkt usikre og 
uregulerede uformelle arbejdsforhold som f.eks. store virksomheders outsourcing og 
underentrepriser;

J. der henviser til, at de lovfæstede rettigheder til lige løn for arbejde af samme værdi ofte 
er begrænsede eller uopfyldte; der henviser til, at kollektive forhandlinger er afgørende 
for at vende og overvinde uligheder; der henviser til, at en garanti om lige løn for 
arbejde af samme værdi er utilstrækkeligt i sig selv for dem, der lever i fattigdom, og at 
der derfor bør stræbes efter lige løn som led i en generel stigning i arbejdstagernes løn;

K. der henviser til, at udviklingen af ligestillingspolitikker bør baseres på lige adgang til 
muligheder for kvinder og mænd; der henviser til, at den fortsatte forskelsbehandling 
mellem kvinder og mænd bevidst fremmes med henblik på at intensivere politikker, der 
stiler mod lave lønninger og deregulering af arbejdet;

L. der henviser til, at kvinder er overrepræsenteret i de lavest betalte eller lavere 
rangerende stillinger; der henviser til, at det er vigtigt, at den mindsteløn, der fastsættes 
af hver enkelt medlemsstat, garanterer, at befolkningen kan klare leveomkostningerne;

M. der henviser til, at det for at rette op på de pensionsmæssige uligheder og sikre og øge 
pensioner generelt er bydende nødvendigt, at de sociale sikringsordninger fortsætter 
med at eksistere i det offentlige rum, og at principperne om solidaritet og omfordeling 
integreres, og at der gøres en ihærdig indsats for at bekæmpe usikre og deregulerede 
arbejdsforhold;

1. udtrykker dyb beklagelse over, at den kønsbestemte lønforskel fortsat består i EU, 
hvilket har negative konsekvenser for kvinders sociale og økonomiske situation og for 
samfundet som helhed; opfordrer medlemsstaterne til at træffe konkrete og presserende 
foranstaltninger for at overvinde lønforskelle og sikre lige løn for lige arbejde og 
samtidig fremme en generel stigning i lønningerne; opfordrer endvidere 
medlemsstaterne til at træffe målrettede foranstaltninger til at fjerne den kønsbestemte 
pensionsforskel, navnlig gennem en generel og betydelig stigning i pensionerne som en 
engangsforeteelse;

2. minder om, at den kønsbestemte lønforskel og årsagerne hertil har eksponentielt 
skadelige konsekvenser for kvinder gennem hele deres liv, som kulminerer i en 
kønsbestemt pensionsforskel, der i øjeblikket er mere end dobbelt så høj som den 
kønsbestemte lønforskel; minder om, at kvinder er mere i risiko for at ende i fattigdom 
som ældre end mænd på grund af livslange forskelle i løn og arbejdstid, forskellige 
pensionsaldre for mænd og kvinder i nogle medlemsstater og det forhold, at flere ældre 
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kvinder lever alene; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre specifikke 
foranstaltninger til bekæmpelse af risikoen for fattigdom blandt ældre kvinder ved at 
øge pensionerne, men også ved at tilbyde social støtte;

3. bekræfter, at man – ud over at fremme et arbejdsregulativ baseret på større 
arbejdstagerrettigheder, reguleret arbejde og forbud mod usikre ansættelsesforhold – bør 
arbejde for, at systemet med kollektive forhandlinger genetableres, forsvares og 
fremmes som et afgørende redskab til at overvinde uligheder, navnlig med hensyn til 
lønninger;

4. efterlyser en samordnet indsats for at forbedre kvinders adgang til 
beskæftigelsesmuligheder og skabe udviklingsmuligheder, som fører til højere 
lønniveauer inden for erhverv, der domineres af kvinder, som en del af de nødvendige 
handlingsplaner;

5. opfordrer til, at der udformes og fuldt ud gennemføres foranstaltninger til forhøjelse af 
mindstelønnen, således at borgerne kan overkomme leveomkostningerne;

6. understreger, at adgang til arbejde og vilkår, der gør det lettere at bestride det, er af 
central betydning for at sikre kvinders frigørelse og uafhængighed på alle livets områder 
som f.eks. fra arbejde til social, økonomisk og politisk deltagelse;

7. påpeger, at de langsigtede virkninger af spareforanstaltninger i mange medlemsstater 
har en negativ indvirkning på kvinders økonomiske selvstændiggørelse og på 
gennemførelsen af ligestilling mellem kønnene med stigende arbejdsløshed, 
deregulering af arbejdsmarkedet, øget usikkerhed i ansættelserne og lav løn, som især 
rammer kvinder, mens nedskæringer i offentlige tjenesteydelser, navnlig inden for 
sundhed og uddannelse, og i sociale ydelser yderligere øger de mange former for 
forskelsbehandling og uligheder, som kvinder udsættes for;

8. opfordrer EU og dets medlemsstater til at standse og gøre op med 
spareforanstaltningerne og nedskæringerne af programmer for ligestilling mellem 
kønnene, offentlige tjenester og navnlig seksuel og reproduktiv sundhedspleje;

9. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser på at fjerne den kønsbestemte 
lønforskel ved konsekvent at håndhæve princippet om lige løn for samme arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke kun gennem lovgivning, men også ved at genetablere, 
fremme og forsvare kollektive forhandlinger; opfordrer endvidere til, at der træffes 
foranstaltninger til at tackle vertikal og horisontal segregering inden for beskæftigelse 
og diskriminerende praksis i beslutninger vedrørende ansættelse og forfremmelse;

10. opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke beskyttelsen af barselsorlov, 
fædreorlov og forældreskab i arbejdsmarkedslovgivningen, navnlig ved at øge 
mængden af orlov og garantere, at den er fuldt betalt, og ved at reducere antallet af 
arbejdstimer i den periode, hvor der ammes, samt ved at træffe passende 
foranstaltninger til håndhævelse af denne beskyttelse, men også ved at investere i et 
gratis offentligt net af dagtilbud, pleje- og langtidsplejetjenester; afviser i denne 
forbindelse anvendelsen af individuelle, fleksible arbejdsordninger – et redskab, der 
deregulerer arbejdsmarkedet og svækker arbejdstagerrettighederne; 
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11. bemærker, at manglen på tilgængelighed, uoverkommelige omkostninger og mangel på 
tilstrækkelig infrastruktur i forbindelse med børnepasningsordninger af god kvalitet, 
fortsat udgør en betydelig hindring for – primært – kvinders lige deltagelse i alle 
aspekter af samfundet, herunder beskæftigelse;

12. understreger, at ovennævnte politikker bør lette kvinders integration på arbejdsmarkedet 
og rette særligt fokus på lavindkomstfamilier, familier med kun én forælder og andre 
ugunstigt stillede grupper;

13. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis med hensyn til udformningen 
af deres arbejdsmarkeder på en sådan måde, at de bidrager til at fjerne kønsbestemte 
løn- og pensionsforskelle;

14. opfordrer medlemsstaterne til at styrke de offentlige arbejdsmyndigheders kapacitet, 
navnlig med hensyn til menneskelige ressourcer, for at sikre, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at håndhæve de arbejdstagerrettigheder, der er fastsat 
ved lov eller kollektiv overenskomst, herunder ved at pålægge virksomheder, der ikke 
overholder reglerne, sanktioner; opfordrer endvidere til, at der foretages en vurdering af, 
om EU's finansiering til virksomheder er betinget af, at der anvendes høje 
arbejdsstandarder, og at der ikke forekommer diskriminerende praksis over for kvinder;

15. understreger, at indsamlingen af kønsopdelte data skal forbedres yderligere på områder 
som uformel beskæftigelse, iværksætteri, adgang til finansiering og til 
sundhedstjenester, vold mod kvinder og ulønnet arbejde; understreger, at en informeret 
og evidensbaseret politikudformning forudsætter, at der indsamles og anvendes 
kvalitetsdata og -dokumentation; opfordrer både Kommissionen og medlemsstaterne til 
at indsamle opdelte data for bedre at kunne måle og overvåge de fremskridt, der gøres 
med hensyn til at udjævne den kønsbestemte lønforskel, samtidig med at der lægges 
særlig vægt på grupper, der oplever mangeartede og intersektionelle former for 
forskelsbehandling såsom kvinder med handicap, indvandrerkvinder og kvinder fra 
etniske minoriteter, romakvinder, ældre kvinder, enlige mødre og LGBTIQ-personer;

16. opfordrer Kommissionen til at afstå fra at fremme enhver politisk henstilling, der vil 
føre til en stigning i usikre ansættelsesforhold, deregulering af arbejde og arbejdstid, 
reduktion af lønninger, et angreb på kollektive forhandlinger eller privatisering af 
sociale sikringsordninger;

17. opfordrer indtrængende Rådet til at ophæve blokeringen af direktivet om gennemførelse 
af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, som sigter mod at udvide beskyttelsen mod forskelsbehandling 
gennem en horisontal tilgang;

18. minder om, at sikring af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af de kønsbestemte 
løn- og pensionsforskelle har betydelige sociale og økonomiske fordele for samfundet 
som helhed;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.


