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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

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

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

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention vedrørende 
lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi fra 1951 og til 
ILO's konvention om vold og chikane fra 2019,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 7. marts 2014 om styrkelse af princippet 
om lige løn til mænd og kvinder gennem åbenhed1,

– der henviser til Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 
2016-2019,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om EU's handlingsplan 2017-2019 – 
bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle (COM(2017)0678),

– der henviser til Kommissionens 2019-rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd i 
EU,

– der henviser til 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 erhverv2 og 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 ophævelse af Rådets direktiv 
2010/18/EU3,

– der henviser til ligestillingsindekset fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) og 
navnlig dets rapport fra 2019,

– der henviser til Rådets konklusioner af 13. juni 2019 om "Udligning af den 
kønsbestemte lønforskel: Vigtigste politikker og foranstaltninger",

– der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2019 om "Økonomier præget af 
kønsligestilling i EU: Vejen frem",

1 EUT L 69 af 8.3.2014, s. 112.
2 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
3 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
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– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om fattigdom: et kønsperspektiv4,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale 
rettigheder5,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om behovet for en EU-strategi til at gøre 
en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel6,

– der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2017 om styrkelse af kvinders økonomiske 
indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU7,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om bekæmpelse af uligheder som 
et middel til at stimulere jobskabelse og vækst8,

– der henviser til sin beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel9,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152),

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser10,

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en kerneværdi i Den Europæiske 
Union og et af dens fælles og grundlæggende principper, der er knæsat i artikel 2 og 3, 
stk. 3, i TEU, artikel 8 og 19 i TEUF og artikel 23 i chartret om grundlæggende 
rettigheder, hvori EU's forpligtelse til at integrere ligestillingsaspektet i alle sine 
politikker og aktiviteter er afspejlet; der henviser til, at det i artikel 157 i TEUF 
udtrykkeligt er fastsat, at medlemsstaterne skal gennemføre princippet om lige løn til 
mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi;

B. der henviser til, at kvinders indkomst er uforholdsmæssigt lavere end mænds overalt i 
EU; der henviser til, at de seneste tal fra Kommissionen viser, at den kønsbestemte 
timelønsforskel i EU ligger på 15,7 %11, om end dette tal varierer betydeligt 
medlemsstaterne imellem; der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel stiger til 
40 %12, når beskæftigelsesfrekvensen og den samlede erhvervsfrekvens tages i 
betragtning; der henviser til, at kun 8 %13 af mændene i EU arbejder på deltid, mens 
næsten en tredjedel af kvinderne i hele EU (31 %)14 gør det af forskellige årsager, 

4 EUT C 76 af 28.2.2018, s. 93.
5 EUT C 242 af 10.7.2018, s. 24.
6 EUT C 331 af 18.9.2018, s. 60.
7 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 6.
8 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 89.
9 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0025.
10 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
11 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget. Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025.
12 Europa-Parlamentets beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel.
13 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget. Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025.
14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
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herunder stereotyper, strukturelle faktorer og samfundets forventninger; der henviser til, 
at løngennemsigtighed kan spille en afgørende rolle med hensyn til at sikre betydelige 
fremskridt i afhjælpningen af den kønsbestemte lønforskel og bekæmpelsen af uligheder 
og kan bidrage til at afdække den systematiske undervurdering og utilstrækkelige 
påskønnelse og aflønning af kvinders arbejde, der er en central årsag til de vedvarende 
kønsbestemte lønforskelle; der henviser til, at kollektive overenskomstforhandling kan 
reducere uretfærdige lønforskelle og fremme løngennemsigtighed samt bekæmpe lave 
lønninger generelt;

C. der henviser til, at en intersektionel tilgang er afgørende for at 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 såsom 
handicap; 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 andelen af kvinder 
med handicap, der lever med alvorlige materielle afsavn, i alle medlemsstater er højere 
end for kvinder uden handicap;

D. der henviser til, at der, selv om kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er vokset, er 
vedvarende kønsbestemte forskelle, som kan sætte kvinder i sårbare eller usikre 
situationer; der henviser til, at den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen i 
EU ligger på 11,6 %15; der henviser til, at kvinder er underrepræsenterede i vellønnede 
sektorer og beslutningstagende stillinger, og at de oftere har et job, som de er 
overkvalificerede til, idet 1 ud af 5 kvindelige arbejdstagere i EU tilhører den laveste 
løngruppe, sammenlignet med 1 ud af 10 mænd; der henviser til, at følgerne af den 
kønsbestemte lønforskel omfatter en kønsbestemt forskel i pension på 37 %16, en 
situation der vil vare ved i de kommende årtier, og en ulige grad af økonomisk 
uafhængighed mellem kvinder og mænd; der henviser til, at der er behov for en 
ambitiøs indsats for at fjerne alle disse kønsskævheder;

E. der henviser til, at der i visse medlemsstater er synlig tilbagegang, herunder inden for 
kvinders økonomiske indflydelse og status, og at ligestilling mellem kønnene risikerer 
at blive rykket længere ned på medlemsstaternes dagsorden;

F. der henviser til, at covid-19-krisen rammer kvinder uforholdsmæssigt på det 
socioøkonomiske område og vil føre til endnu større ulighed og forskelsbehandling 
mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, eftersom kvinder får mindre i løn og har 
mindre opsparinger og lavere pensioner, i højere grad varetager atypiske og usikre job 
og i højere grad er ramt af fattigdom, ikke har lige adgang til social beskyttelse, i højere 
grad risikerer at blive afskediget eller se sig nødsaget til at nedsætte deres i arbejdstid 
som følge af krisen og står over for større og specifikke byrder i nedlukningssituationer 
såsom fjernarbejde under stressende forhold, overbelastning og ulige fordeling af 
ulønnet husligt arbejde og omsorgsopgaver; der henviser til, at størstedelen af 
frontlinjemedarbejderne er kvinder, som i visse sektorer ofte er urimeligt underbetalte 
og undervurderede;

og Regionsudvalget. Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025.
15 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget. Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025.
16 Europa-Parlamentets beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel.
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G. der henviser til, at kvinder fører an i pleje- og støtteindsatsen for at beskytte samfundet i 
den nuværende covid-19-krise og samtidig i højere grad er udsat for smitterisikoen som 
følge af deres overrepræsentation i vigtige og mere udsatte erhverv17, f.eks. hvad angår 
sygeplejersker og andre sundhedspersoner, ansatte på apoteker, kassemedarbejdere i 
supermarkeder, arbejdstagere i ældreplejen og rengøringsassistenter, hvilket er et 
resultat af kønsopdelingen på arbejdsmarkedet;

H. der henviser til, at kvinders økonomiske indflydelse  og status samt lige adgang til 
finansielle ressourcer er afgørende for at opnå ligestilling mellem kønnene og bekæmpe 
fattigdom og social udstødelse; der henviser til, at manglende ligeløn til kvinder 
begrænser deres evne til at opnå økonomisk, og som følge heraf, personlig 
uafhængighed; der henviser til, at fattigdomsraten blandt kvinder i arbejde kunne falde 
fra 8,0 % til 3,8 %, hvis kvinder blev betalt det samme som mænd18; der henviser til, at 
2,5 millioner af de 5,6 millioner børn, der lever i fattigdom, kunne blive løftet ud af 
fattigdommen, hvis den kønsbestemte lønforskel blev udlignet; der henviser til, at den 
kønsbestemte forskel i den månedlige bruttoindtægt for lønmodtagere i alderen 15-24 år 
(7 %) var over fem gange lavere end for lønmodtagere i alderen 65 år og derover 
(kønsbestemt forskel på 38 %), og at der i dag også er en klar indtægtsmæssig negativ 
konsekvens af moderskab med en lønforskel mellem kvinder henholdsvis med og uden 
omsorgskrævende børn samt mellem mødre og fædre; der henviser til, at risikoen for 
fattigdom stiger kraftigt med alderen, hvilket er et udtryk for de akkumulerende 
konsekvenser af lønforskelle og fattigdom blandt personer i alderen 75 år og derover, og 
konsekvent mest rammer kvinder, primært som følge af konsekvenserne af kønsbestemt 
ulønnet omsorgsarbejde, kvinders nedsatte arbejdstid og/eller lavere indkomst i hele 
karrieren og de deraf følgende lavere pensionsydelser; der henviser til, at fattigdom 
oftest er koncentreret i familier, hvor kvinder er eneforsørgere, idet 35 % af enlige 
mødre i EU var i fattigdomsrisikozonen, sammenlignet med 28 % af enlige fædre i 
201719;

I. der henviser til, at strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 og 
styrkelsen af kønssensitive politikker på EU-niveau er afgørende for at sikre, at 
konsekvenserne af covid-19-krisen ikke øger uligheden mellem kønnene, og at 
indsatsen mod krisen bidrager til at reducere forskelsbehandlingen af kvinder;

J. 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 en mere rimelig løn; der henviser til, at en rimelig 
løn og økonomisk uafhængighed er en væsentlig forudsætning for kvinders mulighed 
for at komme ud af et voldeligt forhold;

K. der henviser til, at en ud af tre kvinder i EU har været udsat for fysisk og/eller seksuel 
vold efter det fyldte 15. år;

1. noterer sig grundlaget for EU's indsats som beskrevet i Kommissionens køreplan for 

17 Ifølge Eurostat er 78 % af det samlede sundhedsfaglige personale, herunder 4,1 mio. lavtlønnede og meget 
udsatte hjemmehjælpere, kvinder: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2 
18 Ifølge Institute for Women's Policy Research.
19 EIGE's beregning, EU-SILC (Den Europæiske Unions statistikker over indkomstforhold og levevilkår).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder; understreger betydningen af en 
strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder, der støtter, koordinerer og supplerer 
medlemsstaternes ligestillingstiltag;

2. minder om, at arbejdslivet fortsat er ulige for så vidt angår indkomst, karriereudsigter, 
kvindedominerede sektorer, adgang til social beskyttelse og uddannelse; minder om, at 
alle disse dimensioner skal tackles for at opnå ligestilling;

3. bifalder Kommissionens evaluering af de gældende rammer for lige løn for samme 
arbejde eller arbejde af samme værdi, indledningen af en høringsproces om, hvordan 
ligestillingen kan forbedres på arbejdspladsen, den kommende rapport om pensioners 
tilstrækkelighed og overvejelserne om bestemmelser om pensionspoint for 
omsorgsrelaterede karriereafbrydelser i arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger;

4. er bekymret over den begrænsede sociale mobilitet, der hindrer arbejdskraftens 
bevægelighed blandt kvinder; understreger, at det er nødvendigt at forbedre 
arbejdstagernes muligheder for mobilitet inden for EU;

5. opfordrer Kommissionen til inden for det næste år at forelægge en revision af direktiv 
2006/54/EF i overensstemmelse med den nylige evaluering af, hvordan EU's 
ligelønslovgivning fungerer og gennemføres, og i overensstemmelse med EU-
Domstolens retspraksis; mener, at en sådan revision bør omfatte en definition af 
"arbejde af samme værdi" i alle erhvervssektorer, som integrerer kønsaspektet, og en 
henvisning til flere former for forskelsbehandling og yderligere foranstaltninger til at 
sikre, at direktivet kan håndhæves; 

6. minder om, at princippet om ikke-forskelsbehandling, herunder på grund af køn, er 
forankret i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

7. minder om sin beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel; opfordrer til en 
øjeblikkelig revision af handlingsplanen og en ambitiøs ny handlingsplan for 
kønsbestemte lønforskelle inden udgangen af 2020, som bør fastsætte klare mål for 
medlemsstaterne for at mindske den kønsbestemte lønforskel i de næste fem år og sikre, 
at der tages hensyn til sådanne mål i de landespecifikke henstillinger; fremhæver 
navnlig behovet for at medtage et intersektionelt perspektiv i den nye handlingsplan; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer i udviklingen af de nye politikker til udligning af den 
kønsbestemte lønforskel og forbedring og videreudvikling af statistikker, forskning og 
analyser for bedre at kunne måle og overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til at 
udligne den kønsbestemte lønforskel, idet der lægges særlig vægt på grupper, der 
oplever mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen til at være opmærksom på de faktorer, der fører til pensionsforskellen, 
og til at støtte medlemsstaterne i deres tiltag til at reducere den ved at indføre en 
indikator for den kønsbestemte pensionsforskel med henblik på at vurdere de 
akkumulerede uligheder, som kvinder oplever gennem hele livet;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at imødegå horisontal og vertikal 
opdeling på beskæftigelsesområdet og diskriminerende praksis i forbindelse med 
beslutninger om ansættelse og forfremmelse, herunder ved hjælp af politikker, der 
fremmer integrationen af kvinder fra marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet; 
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understreger, at der er behov for investeringer i uddannelse og kønssensitive 
ansættelses- og udvælgelsesprocesser i både den private og den offentlige sektor og 
navnlig i fremtidsorienterede sektorer såsom STEM og den digitale sektor, hvor kvinder 
er underrepræsenteret; fremhæver i denne forbindelse, at forskelsbehandling på grund af 
køn ikke kun er til skade for individet, men også for samfundet som helhed;

9. gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge lovgivning om kønsrelateret 
løngennemsigtighed så hurtigt som muligt20 og senest ved udgangen af 2020; gentager 
endvidere, at dette haster i lyset af den nuværende krise, som vil forværre eksisterende 
uligheder mellem kønnene og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet; opfordrer 
Kommissionen til at overveje at indføre konkrete foranstaltninger for både den 
offentlige og den private sektor under behørig hensyntagen til små og mellemstore 
virksomheders særlige forhold og på grundlag af henstillingen fra 2014 om 
eksempelvis: a) en klar definition af kriterier for vurdering af arbejdets værdi, b) 
kønsneutrale jobevaluerings- og jobklassifikationsordninger, c) obligatoriske 
kønsspecifikke lønrevisioner og rapporter til sikring af lige løn, d) arbejdstageres ret til 
at anmode om fuld løninformation og ret til erstatning og e) klare mål for 
virksomhedernes ligestilling; opfordrer desuden til bedre adgang til klage og 
domstolsprøvelse og indførelse af stærkere proceduremæssige rettigheder til 
bekæmpelse af løndiskrimination; opfordrer Kommissionen til at fremme 
arbejdsmarkedsparternes og de kollektive overenskomstforhandlingers rolle på alle 
niveauer (nationalt, sektorielt, lokalt og i virksomhederne) i den kommende lovgivning 
om løngennemsigtighed; opfordrer Kommissionen til at medtage stærke 
håndhævelsesforanstaltninger for dem, der ikke opfylder kravene;

10. påpeger, at kvinder i erhvervslivet fortsat er underrepræsenteret i ledende stillinger; 
minder om, at Eurostat offentliggjorde data i 2019, ifølge hvilke kun 28 % af 
bestyrelsesmedlemmerne i børsnoterede selskaber i EU og 18 % af de øverste ledere var 
kvinder, og kun 8 % af de administrerende direktører i de største virksomheder i EU var 
kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at ophæve blokeringen af direktivet om kvinder i 
bestyrelser og til hurtigt at vedtage en ambitiøs holdning fra Rådet for at bekæmpe de 
betydelige ubalancer mellem kvinder og mænd i beslutningsprocesser på det højeste 
niveau; opfordrer også Kommissionen til at sikre, at EU's institutioner går foran med et 
godt eksempel og sikrer en andel på mindst 50 % kvinder i ledende stillinger; opfordrer 
endvidere medlemsstaterne til at indføre gennemsigtighedsrapportering fra 
virksomhederne om andelen af kvinder i deres ledende stillinger og også 
tilvejebringelse af oplysninger om lønniveauer; beklager, at det horisontale direktiv om 
bekæmpelse af forskelsbehandling fortsat er blokeret i Rådet, og opfordrer 
Kommissionen til at foreslå ny lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling;

11. minder om, at underrepræsentationen af kvinder i det offentlige og politiske liv 
undergraver de demokratiske institutioners og processers korrekte funktion; opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at fremme og støtte foranstaltninger, der letter den ligelige 
deltagelse af mænd og kvinder i beslutningstagningen på nationalt, regionalt og lokalt 
plan;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til at 

20 Europa-Parlamentets beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel.
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modarbejde usynlige barrierer såsom lang forældreorlov, adgang til økonomisk 
overkommelig børnepasning af høj kvalitet og eliminering af enhver form for direkte og 
indirekte forskelsbehandling i forbindelse med forfremmelser på arbejdsmarkedet;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre lige deltagelse og muligheder 
på arbejdsmarkedet for mænd og kvinder og imødegå alle former for feminisering af 
fattigdommen, herunder fattigdom blandt ældre, navnlig ved at inddrage kønsaspektet i 
tilgængeligheden af og adgangen til tilstrækkelige pensionsrettigheder med henblik på 
at fjerne den kønsbestemte pensionsforskel og ved at forbedre arbejdsvilkårene i 
kvindedominerede sektorer og erhverv sådan hospitalsvæsenet, turisme, 
rengøringstjenester og plejesektoren; påpeger, at det er vigtigt at imødegå den kulturelle 
undervurdering af kvindedominerede job og bekæmpe sådanne stereotyper og 
overrepræsentationen af kvinder i atypiske former for beskæftigelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre ligebehandling af kvindelige migranter (også gennem en 
revision af ordningen for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer) samt af 
kvinder fra andre særligt sårbare grupper; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at styrke dækningen af kollektive overenskomstforhandlinger på sektorplan og 
inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i den politiske beslutningsproces med henblik 
på at fremme stabil beskæftigelse af høj kvalitet; understreger behovet for strategier til 
at fremme og støtte kvinders iværksætterinitiativer;

14. bemærker, at den voksende gig-økonomi har konsekvenser for arbejdstagerne, som i 
mindre grad er medlem af fagforeninger, og som risikerer jobusikkerhed som følge af 
faktorer såsom ustabile arbejdstider og ustabil indkomst, manglende 
arbejdstagerrettigheder, usikkerhed hvad angår social sikring og pension eller 
manglende adgang til karriereudvikling og omskoling; er bekymret for, at den 
usikkerhed, der er forbundet med denne økonomi, som forværres af 
nedlukningsforanstaltningerne i forbindelse med den nuværende krise, har særlig 
negativ indvirkning på kvinder, som stadig bærer omsorgsbyrden på et meget 
kønsopdelt arbejdsmarked, især dem, der udsættes for indbyrdes forbundne former for 
forskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre målrettede 
foranstaltninger til social beskyttelse af kvindelige freelancere og kvinder, som er 
beskæftiget i gig-økonomien, og opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 
om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige 
erhverv21;

15. understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne fremlægger evidensbaserede, 
veludformede arbejdsmarkedspolitikker og -reformer, som de facto forbedrer kvinders 
arbejdsvilkår og fremmer beskæftigelse af høj kvalitet;

16. understreger, at lige muligheder for og øget deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet 
kan bidrage til øget beskæftigelse, økonomisk velstand og konkurrencedygtighed i 
Europa; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte mål om at 
begrænse usikkert arbejde og ufrivilligt deltidsarbejde for at forbedre kvinders situation 
på arbejdsmarkedet; understreger, at fuldtidsarbejde bør være normen;

17. opfordrer medlemsstaterne til at mindske den reguleringsmæssige byrde for 

21 EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.
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virksomheder og høj beskatning af arbejde for at fremme jobskabelse og kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet;

18. opfordrer Kommissionen til at forelægge en plejeaftale ("Care Deal") for Europa, der 
anlægger en samlet tilgang til alle plejebehov og -tjenester og fastsætter 
minimumsstandarder og kvalitetsretningslinjer for pleje gennem hele livet, herunder for 
børn, ældre og personer med behov på lang sigt; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indsamle kønsopdelte data om udbuddet af plejetjenester; 
opfordrer medlemsstaterne til at ratificere ILO's konvention nr. 189 om husarbejdere og 
til fuldt ud at gennemføre og gå videre end Barcelona-plejemålene og derved sikre, at 
disse behov dækkes ved hjælp af investeringer i tilgængelige og økonomisk 
overkommelige universelle offentlige plejeydelser af høj kvalitet, og til at modernisere 
dem, så kvinder ikke er nødt til at vælge mellem familien og deltagelse på 
arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt og fuldt ud at omsætte og 
gennemføre direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv22 og opfordrer dem til 
at gå videre end direktivets minimumsstandarder ved at indføre foranstaltninger såsom 
fuldt betalt orlov, fremme af mænds lige rolle som plejere, hvorved kønsstereotyper i 
forbindelse med indførelsen af fædreorlov/barselsorlov bekæmpes, anerkendelse af 
uformelle plejeres rolle ved at sikre deres adgang til social sikring og 
pensionsrettigheder, støtte til tjenester, der er tilpasset de særlige udfordringer og behov 
hos forældre og/eller familiemedlemmer, der tager sig af personer med handicap eller 
langvarige sygdomme eller ældre, og fleksible arbejdsordninger, som 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; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til årligt, nøje og systematisk at overvåge 
medlemsstaternes gennemførelse af direktivet om balance mellem arbejdsliv og 
privatliv;

19. gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til sin 
beslutning af 28. april 2016 om kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU23; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføre en ramme for professionalisering 
af hus- og omsorgsarbejde, som kan føre til anerkendelse og standardisering af de 
relevante fag og kvalifikationer samt karriereveje, og til at opfordre medlemsstaterne til 
at etablere systemer for professionalisering, uddannelse, løbende opkvalificering og 
anerkendelse af kvindelige hus- og omsorgsarbejderes kvalifikationer, og til at oprette 
offentlige beskæftigelseskontorer med henblik på at styrke professionaliseringen;

20. bemærker, at betydningen af og mulighederne for tele- og distancearbejde er stigende i 
tider med begivenheder som den igangværende coronaviruspandemi; opfordrer 
Kommissionen til at medtage tele- og distancearbejde i strategien som en vigtig faktor 
for opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samråd med arbejdsmarkedets parter 
at udarbejde kønssensitive retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
der specifikt er målrettet mod erhverv i frontlinjen, med henblik på at beskytte 
arbejdstagerne i disse erhverv i tilfælde af fremtidige udbrud; understreger, at ændringer 
i arbejdsforholdene såsom telearbejde ganske vist giver mulighed for at forbedre 

22 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
23 EUT C 66 af 21.2 2018, s. 30.



AD\1209523DA.docx 11/19 PE646.871v02-00

DA

fleksible arbejdsordninger og balancen mellem arbejdsliv og privatliv, men også kan 
påvirke evnen til at koble af og øge arbejdsmængden, og at kvinder påvirkes i langt 
højere grad end mænd på grund af deres større eller traditionelle rolle som den person, 
der tager sig af hjemmet og drager omsorg for familien; opfordrer derfor Kommissionen 
til at fremsætte et kønssensitivt lovgivningsforslag om retten til at logge af samt et 
direktiv om mental trivsel på arbejdspladsen med henblik på at anerkende angst, 
depression og udbrændthed som erhvervssygdomme, og til at indføre mekanismer til 
forebyggelse og reintegration af de berørte arbejdstagere i arbejdsstyrken; 

22. henleder opmærksomheden på manglen på et kønsperspektiv inden for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen; understreger, at integration af ligestillingsaspektet bør 
være en integreret del af udviklingen af politikker for sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og af forebyggende strategier i alle sektorer, herunder Kommissionens 
kommende revision af EU’s strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen i perioden efter 2020; opfordrer indtrængende Kommissionen, 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at betragte endnu ikke anerkendte 
erhvervssygdomme og arbejdsrelaterede sygdomme som sådanne, der er særligt 
udbredte i kvindedominerede job, samt som sygdomme, der specifikt rammer kvinder, 
til at integrere ligestillingsaspektet inden for sundhed og sikkerhed i erhverv, der 
domineres af mænd, hvor der stadig er mange mangler, herunder i forbindelse med 
sanitære installationer, arbejdsudstyr eller personlige værnemidler, til at sikre 
beskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med moderskab og 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter barselsorlov og til at vurdere arbejdsrisici i 
kvindedominerede sektorer, herunder i hjemmet, når de beskæftiger sig med husligt 
arbejde og pleje;

23. 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 bevægelighed24;

24. udtrykker sin bekymring over arten, omfanget og tyngden af vold og chikane i 
arbejdslivet og indvirkningen af alle former for vold mod kvinder og piger i 
arbejdssituationer; bifalder i denne forbindelse den nyligt vedtagne ILO-konvention nr. 
190 om vold og chikane i arbejdslivet og opfordrer medlemsstaterne til at ratificere og 
gennemføre den så hurtigt som muligt; opfordrer også Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indføre effektive og bindende foranstaltninger til at definere og 
forbyde vold og chikane i arbejdslivet, herunder effektiv adgang til kønsorienterede, 
sikre og effektive klage- og tvistbilæggelsesmekanismer, uddannelse og 
oplysningskampagner, støttetjenester og retsmidler; opfordrer Rådet til hurtigt at 
afslutte EU's ratificering af Istanbulkonventionen, som også henviser til vedtagelsen af 
foranstaltninger til at hjælpe ofre med at finde beskæftigelse, og opfordrer indtrængende 
de resterende medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret og gennemført den, til at 
gøre det; opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv med en holistisk tilgang til 
forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod alle kvinder og til at styrke 

24 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.
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den nuværende EU-lovgivning til forebyggelse af seksuel chikane i lyset af 
bestemmelserne i ILO-konvention nr. 190 og Istanbulkonventionen; gentager, at 
seksualundervisning og uddannelse i ligestilling er centrale redskaber til at bekæmpe 
kønsbaseret vold;

25.  påpeger, at den sociale isolation og indespærring som følge af covid-19 har ført til en 
betydelig stigning i den kønsbaserede vold i Europa; er derfor af den opfattelse, at alle 
medlemsstater skal styrke deres indsats for at beskytte kvinder både under og efter 
krisen; minder om, at en af de centrale faktorer i forbindelse med bekæmpelsen af 
kønsbaseret vold er økonomisk uafhængighed, og foreslår i denne forbindelse, at der 
udvikles et særligt socialt og arbejdsmarkedsmæssigt integrationsprogram for ofre for 
kønsbaseret vold i Europa, som aktivt skal fremme deres beskæftigelsesegnethed;

26. mener, at kvindelige arbejdstagere, der udsættes for kønsbaseret vold, bør have ret til at 
reducere eller omlægge deres arbejdstid og skifte arbejdsplads; mener, at kønsbaseret 
vold bør være omfattet af risikovurderinger af arbejdspladsen;

27. beklager de manglende henvisninger til kønsaspektet i forbindelse med menneskehandel 
med henblik på udnyttelse af arbejdskraft, navnlig hvad angår husarbejdere, som følge 
af de iboende begrænsninger ved at have hjemmet som arbejdsplads med hensyn til 
mulighederne for tilsyn og kontrol med arbejdsaktiviteten; minder om sin beslutning af 
28. april 2016 om kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU og anmoder 
Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme en undersøgelse på dette område med 
henblik på at forbedre mekanismerne til identifikation og beskyttelse af ofrene og 
inddrage NGO'er, fagforeninger, offentlige myndigheder og alle borgere i 
sporingsprocessen;

28. opfordrer Kommissionen til at forelægge en europæisk strategi for social beskyttelse 
med henblik på at behandle arbejdstagernes frie bevægelighed og navnlig 
feminiseringen af fattigdom, idet der lægges særligt fokus på enlige mødre;

29. beklager, at der i strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 ikke 
henvises til beskyttelse af kvinder og piger, som er i risiko for social udstødelse, 
fattigdom og hjemløshed, og opfordrer Kommissionen til at medtage disse emner i den 
kommende handlingsplan for integration og inklusion for at forhindre, at disse kvinder 
udelukkes fra sociale og økonomiske politikker, og at fattigdomscirklen dermed 
forværres yderligere;

30. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at vedtage en handlingsplan for 
gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder; understreger, at der er 
behov for at integrere kønsperspektivet ved hjælp af en tværsektoriel tilgang i 
overensstemmelse med princip 2 og 3 i søjlen; opfordrer Kommissionen til at overvåge 
de kønsrelaterede virkninger af de makroøkonomiske politikker og af den grønne og 
digitale omstilling; opfordrer til, at der indføres en ligestillingssøjle og et overordnet 
mål om ligestilling i efterfølgeren til Europa 2020-strategien;

31. minder om, at finansierings- og skattepolitikker har et stærkt kønsaspekt; glæder sig 
over Kommissionens tilsagn om at integrere ligestillingsaspektet i hele den flerårige 
finansielle ramme, navnlig hvad angår Den Europæiske Socialfond Plus (ESF +), med 
henblik på at fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, balancen mellem 
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arbejdsliv og privatliv samt iværksætteri blandt kvinder, men beklager manglen på 
kønsbudgettering i den nye FFR og strukturfondene; opfordrer Kommissionen til 
yderligere at fremme og forbedre anvendelsen af kønsbudgettering og opfordrer 
medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet i skattepolitikker, herunder ved at foretage 
kønsorienterede revisioner af skattepolitikker med henblik på at fjerne skatterelaterede 
kønsskævheder;

32. opfordrer på ny Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle og forbedre 
indsamlingen af kønsopdelte data25, statistikker, forskning og analyser samt støtten og 
foranstaltningerne til forbedring af institutionernes og civilsamfundsorganisationernes 
kapacitetsopbygning med hensyn til dataindsamling og -analyse, navnlig for så vidt 
angår kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og på områder såsom uformel 
beskæftigelse, iværksætteri, adgang til finansiering og sundhedstjenester, ulønnet 
arbejde, fattigdom og indvirkning af sociale beskyttelsessystemer; opfordrer også 
indtrængende EIGE og andre relevante EU-institutioner til at arbejde for og indarbejde 
nye indikatorer såsom fattigdom blandt personer i beskæftigelse, fattigdom på tid, 
forskelle i tidsforbrug, værdien af omsorgsarbejde (lønnet/ulønnet) samt 
udnyttelsesgraden vedrørende kvinder og mænd, herunder i forbindelse med direktivet 
om balance mellem arbejdsliv og privatliv; opfordrer Kommissionen til at anvende disse 
data til effektivt at gennemføre kønsspecifikke konsekvensanalyser af sine politikker og 
programmer og af andre EU-agenturer og -institutioner;

33. understreger vigtigheden af at behandle ligestillingsaspekter i forbindelse med det 
fremtidige arbejdsmarked, herunder bestræbelserne på at opnå en grønnere og mere 
digital økonomi; opfordrer til en stærkere forbindelse mellem den nye EU-strategi for 
ligestilling mellem mænd og kvinder og den europæiske grønne pagt; opfordrer 
Kommissionen til at styrke forbindelsen mellem klimaændringspolitikker og ligestilling 
mellem kønnene i sine kommende forslag; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
gennemføre systematiske kønsspecifikke konsekvensanalyser og kønsbudgettering ved 
at integrere ligestilling mellem kønnene i Fonden for Retfærdig Omstilling og i 
relevante klimatiltag og -politikker i den nye grønne pagt;

34. minder om behovet for at bekæmpe mangeartet forskelsbehandling, navnlig mod 
sårbare grupper, herunder kvinder med handicap, sorte kvinder, kvindelige migranter, 
kvinder tilhørende etniske mindretal og romakvinder, ældre kvinder, enlige mødre, 
LGBTIQ-personer+-personer og hjemløse kvinder, og understreger vigtigheden af at 
sikre, at de drager fordel af målene og tiltagene i EU's strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 2020-2025; opfordrer Kommissionen til at fastlægge eksplicitte 
retningslinjer for gennemførelsen af den tværsektorielle ramme, som bør prioritere 
deltagelse af grupper, som rammes af indbyrdes forbundne former for 
forskelsbehandling, med henblik på at vurdere de forskellige virkninger af politikker og 
tiltag og skræddersy indsatsen inden for hvert områder baseret på princippet om ikke-
forskelsbehandling;

35. minder om Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2018 om handicappede 
kvinders situation26; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte et 
konsolideret forslag inden for rammerne af den europæiske handicapstrategi for 

25 Se Europa-Parlamentets beslutning af 30. januar 2020 om kønsbestemt lønforskel.
26 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0484.
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perioden efter 2020, som skal omfatte udvikling af positive tiltag målrettet mod kvinder 
med handicap med henblik på at sikre deres fulde og effektive deltagelse på 
arbejdsmarkedet og eliminere den forskelsbehandling og de fordomme, de udsættes for, 
herunder tiltag til fremme af beskæftigelse, uddannelse, arbejdsformidling, lige 
karriereveje, lige løn, tilgængelighed af og rimelig tilpasning på arbejdspladsen samt 
videreuddannelse, idet der lægges vægt på deres digitale inklusion og behovet for at 
sikre balancen mellem arbejdsliv og privatliv; anmoder også om, at foranstaltningerne 
med hensyn til den kønsbestemte lønforskel og pensionsforskel og den kønsbestemte 
forskel hvad angår omsorgsforpligtelser udtrykkeligt tager hånd om de behov, som 
forældre og plejere til børn med handicap har, navnlig kvinder og hustande med enlige 
forsørgere; understreger også behovet for en garanti for rettigheder for personer med 
handicap  med særlige foranstaltninger, som tager hånd om behovene hos handicappede 
kvinder;

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

37. 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 adgang til social sikring, uddannelse, barselsorlov og 
alderspension; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder til at støtte projekter, der navnlig er henvendt til kvinder, om skabelse af 
innovative landbrugsaktiviteter i landdistrikter og affolkede områder med henblik på at 
forbedre deres stilling på landbrugsmarkedet, hvilket kan skaffe nye arbejdspladser; 
opfordrer desuden Kommissionen til at afdække finansieringsmuligheder inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitiks anden søjle med henblik på at forbedre 
kvinders adgang til jord og tackle deres arbejdsvilkår i landdistrikter, særligt 
sæsonarbejdernes arbejdsvilkår;

38. minder om sin beslutning af 12. februar 2019 om behovet for en styrket strategisk 
EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 
202027, hvoraf 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 romaerne 
og vedtage foranstaltninger til at undgå tilbagegang;

27 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
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39. 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 201928 
om fremtiden for LGBTI-listen over tiltag og af 18. december 201929 om offentlig 
forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer; 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;

40. bifalder Kommissionens forslag om at bruge Asyl- og Migrationsfonden til at fremme 
medlemsstaternes tiltag til at støtte integrationen af kvinder, men beklager, at der ikke 
overvejes andre konkrete foranstaltninger til at håndtere den lavere 
beskæftigelsesfrekvens i EU for kvinder fra tredjelande samt den særlige sårbarhed hos 
kvinder og piger, som er flygtninge, asylansøgere eller udokumenterede; opfordrer 
Kommissionen til at tage hånd om situationen for alle migrantkvinder og -piger ved at 
prioritere fondens integrationsmål i den næste flerårige finansielle ramme gennem 
kønsbudgettering, allokering af flere midler til opkvalificering og omskoling til 
overgang til beskæftigelse og arbejdsvilkår af høj kvalitet og ved at øge deres deltagelse 
på arbejdsmarkedet samt ved at vedtage mere konkrete foranstaltninger til overvindelse 
af de hindringer, som migrantkvinder møder;

41. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne tilt vedtage en kønssensitiv indsats mod 
den sociale og økonomiske virkning af covid-19-krisen med henblik på at afbøde dens 
uforholdsmæssige og langvarige indvirkning på kvinders rettigheder, indkomst og 
sociale beskyttelse under og efter krisen og undgå yderligere stigning i uligheden 
mellem kønnene; mener, at en kønssensitiv genopretning bør omfatte specifikke 
foranstaltninger til fremme af lige adgang til arbejdsmarkedet for kvinder samt til 
forebyggelse af uligheder og forskelsbehandling i forbindelse med opnåelsen af en 
balance mellem forpligtelserne i familie- og arbejdslivet, herunder eventuelle 
udfordringer, der opstår, når telearbejde bliver en pligt; opfordrer til specifikke 
foranstaltninger, der tager hånd om unge kvinders behov, eftersom arbejdsløsheds- og 
jobusikkerhedsniveauerne blandt unge er eksponentielt højere end i nogen anden 
aldersgruppe; mener, at strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder kan bidrage 
til en retfærdig og mere effektiv gennemførelse af EU's genopretningsplan;

42. hilser det europæiske instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for 
arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) velkommen; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at SURE tager fat på tab af indkomst for kvinder;

43. glæder sig over Kommissionens beslutning om at aktivere "den generelle 
undtagelsesklausul" og opfordrer medlemsstaterne til at investere i offentlige 
tjenesteydelser, herunder gratis børnepasning og sundhedsydelser, med henblik på at 
skabe nye job af høj kvalitet og afbøde krisens socioøkonomiske indvirkning; er af den 
opfattelse, at spareforanstaltninger har langsigtede skadelige konsekvenser, navnlig for 

28 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0129.
29 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0101.
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kvinder, og at de derfor ikke skal håndhæves i perioden efter covid-19-krisen;

44. fremhæver den utrættelige og beundringsværdige indsats, som frontlinjemedarbejdere 
gør for at bekæmpe covid-19-pandemien, og som vigtige arbejdstagere gør for at 
opretholde det offentlige liv og de offentlige tjenesteydelser og sikre adgang til vigtige 
varer; understreger, at 70 % af det samlede sundheds- og socialpersonale er kvinder, og 
at visse faggrupper i disse sektorer ofte kun modtager mindsteløn og arbejder under 
usikre arbejdsvilkår; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til inden udgangen af 
2020 at udarbejde en udtømmende vurdering af indførelsen af et europæisk retligt 
instrument til sikring af anstændige arbejdsvilkår for alle arbejdstagere og styrkelse af 
dækningen af de kollektive overenskomstforhandlinger;

45. fremhæver, at over 70 % af arbejdstagerne i sundheds- og socialsektoren på verdensplan 
er kvinder, og at butiksansatte og rengøringspersonale også mest er kvinder og ofte kun 
tjener mindstelønnen; minder om, at kvinder ligesom under tidligere kriser vil blive 
ramt hårdt økonomisk, også i perioden efter krisen; fastholder derfor, at der er behov for 
en progressiv og kønssensitiv tilgang både for den øjeblikkelige og den mere 
langsigtede handling på nationalt plan og EU-plan, som skal være baseret på 
kønsopdelte data af høj kvalitet; foreslår i denne forbindelse, at genopretningsplanen 
bør tage højde for den beskæftigelsesmæssige kønsopdeling af markederne for at undgå 
en gentagelse af, hvad der skete under tidligere kriser, hvor de 
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger fokuserede på de mandlige sektorer og lod 
kvindedominerede sektorer komme i anden række, og bør tage højde for behovet for at 
bryde dynamikken med et kønsopdelt arbejdsmarked;

46. minder om, at det i Det Verdensøkonomiske Forum i 2018 blev nævnt, at der på 
verdensplan frem til 2022 ville blive skabt 58 millioner job inden for kunstig intelligens, 
men at kun 24,9 % af de kvinder, der tager en videregående uddannelse, får et 
eksamensbevis inden for nye teknologier; understreger, at det er vigtigt at sikre, at 
kvinder er rimeligt repræsenteret inden for videnskab og teknologi; minder om, at en 
stigning i antallet af kvinder, der arbejder inden for nye teknologier, kan generere op til 
16 mia. EUR i Europa;

47. opfordrer medlemsstaterne til at fremme og lette kvinders deltagelse i IKT-sektoren 
samt til at styrke kvinders indflydelse og status med henblik på, at de blive investorer og 
iværksættere;

48. bemærker, at undersøgelser viser, at lønforskellene mellem mænd og kvinder i vidt 
omfang skyldes, at kvinder og mænd arbejder i forskellige fag med forskellige 
lønniveauer; understreger, at et kønsopdelt arbejdsmarked begynder med valget af 
uddannelse, og ændrede uddannelsesvalg derfor er nødvendige for at bekæmpe 
kønsforskellene på arbejdsmarkedet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 
tilvejebringe bedre studie- og uddannelsesvejledning for at sikre, at alle elever kender 
mulighederne på arbejdsmarkedet og konsekvenserne af forskellige uddannelsesvalg;

49. bemærker, at kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er lavere end mænds; 
understreger, at det er vigtigt at sænke indkomstskatten for at tilskynde til deltagelse på 
arbejdsmarkedet; 

50. opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere sin indsats for at øge kvinders 
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beskæftigelsesfrekvens i EU og lette deres adgang til arbejdsmarkedet, f.eks. ved at 
skabe yderligere incitamenter for at fremme iværksætteri blandt kvinder;

51. beklager, at kvinder ikke grundlægger og driver virksomheder i samme omfang som 
mænd; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre erhvervsvenlige reformer 
med henblik på at fremme ligestillingen og øge antallet af kvindelige iværksættere;

52. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre de sociale aspekter af de 
landespecifikke henstillinger under hensyntagen til såvel respekt for nærhedsprincippet 
som de nationale kompetencer;

53. bifalder Kommissionens tilsagn om at fremme kvinders deltagelse som vælgere og 
kandidater ved valget til Europa-Parlamentet i 2024; understreger i denne forbindelse, at 
der er behov for en revision valgakten for at indføre muligheden for midlertidig 
afløsning af et medlem af Europa-Parlamentet, som gør brug af retten til barsels-, fædre- 
eller forældreorlov; opfordrer Kommissionen til at revidere valgakten i 
overensstemmelse hermed og opfordrer Rådet til at godkende denne revision;

54. anerkender den centrale rolle, som NGO'er og kvinderettighedsorganisationer spiller i 
bekæmpelsen af manglende ligestilling mellem kønnene, forskelsbehandling og vold 
mod kvinder; opfordrer Kommissionen til at sikre og styrke beskyttelsen, deltagelsen og 
den aktive inddragelse af civilsamfundsorganisationer ved at arbejde for 
finansieringsinstrumenter, der kan yde midler til menneskerettighedsforkæmpere og 
civilsamfundsorganisationer, som arbejder for at modvirke tilbagegang og regression 
for ligestillingen og for at fremme kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og 
rettigheder, både i EU og i verden som helhed;

55. opfordrer medlemsstaterne til at skabe en formel rådssammensætning om ligestilling 
mellem kønnene, så ministre og statssekretærer med ansvar for ligestilling mellem 
kønnene får et særligt diskussionsforum, og til at fremme integrationen af 
ligestillingsaspektet i alle EU-politikker, herunder beskæftigelse og socialpolitik;

56. opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke EU's rolle som katalysator for 
ligestilling mellem kønnene i hele verden;
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