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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det 
förslag till resolution som antas:

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt principerna 2, 
3, 6, 9 och 15,

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar 
utveckling, särskilt mål 1, 5, 8 och 10 samt deras respektive delmål och indikatorer,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om lika lön 
från 1951 och ILO:s konvention om våld och trakasserier från 2019,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 7 mars 2014 om stärkande 
av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn1,

– med beaktande av kommissionens strategiska engagemang för jämställdhet 2016–2019,

– med beaktande av kommissionens meddelande EU:s handlingsplan 2017–2019: Åtgärda 
löneklyftan mellan kvinnor och män (COM(2017)0678),

– med beaktande av kommissionens rapport från 2019 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i EU,

– med beaktande av 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 arbetslivet2 och Europaparlamentets och av 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/EU3,

– med beaktande av Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) jämställdhetsindex, 
särskilt rapporten från 2019,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 13 juni 2019 om att överbrygga lönegapet 
mellan könen: centrala strategier och åtgärder,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2019 om jämställda ekonomier 
i EU: vägen framåt,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om ett könsperspektiv på 
fattigdom4,

1 EUT L 69, 8.3.2014, s. 112.

2 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.

3 EUT L 188, 12.7.2019, s. 79.
4 EUT C 76, 28.2.2018, s. 93.
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– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för 
sociala rättigheter5,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2017 om behovet av en EU-strategi för 
att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män6,

– med beaktande av sin resolution av den 3 oktober 2017 om kvinnors ekonomiska 
egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU7,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om bekämpning av 
ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt8,

– med beaktande av sin resolution av den 30 januari 2020 om lönegapet mellan kvinnor 
och män9,

– med beaktade av kommissionens meddelande av den 5 mars 2020 om en 
jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 (COM(2020)0152),

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser10,

A. Jämställdhet är ett av EU:s grundläggande värden och en av de gemensamma och 
grundläggande principerna för EU, med förankring i artiklarna 2 och 3.3. i EU-
fördraget, artiklarna 8 och 19 i EUF-fördraget och artikel 23 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, där EU:s åtagande att jämställdhetsintegrera all sin politik 
och verksamhet återspeglas. I artikel 157 i EUF-fördraget står det uttryckligen att varje 
medlemsstat ska säkerställa att principen om lika lön för kvinnor och män för lika 
arbete eller likvärdigt arbete tillämpas.

B. Kvinnors inkomster är oproportionerligt lägre än mäns i hela EU. Enligt de senaste 
siffrorna från kommissionen är gapet mellan kvinnor och män i EU när det gäller timlön 
15,7 procent11, men detta varierar kraftigt mellan medlemsstaterna. Lönegapet mellan 
kvinnor och män stiger till 40 procent12 när man beaktar sysselsättningsgraden och det 
totala deltagandet på arbetsmarknaden. Endast 8 procent13 av männen i EU arbetar 
deltid, medan nästan en tredjedel (31 procent)14 av alla kvinnor i EU gör det av olika 
anledningar, bland annat stereotyper, strukturella faktorer och samhällets förväntningar. 
Insyn i lönesättningen kan vara avgörande för att säkerställa att det görs betydande 
framsteg i att komma till rätta med lönegapet mellan kvinnor och män och bekämpa 

5 EUT C 242, 10.7.2018, s. 24.
6 EUT C 331, 18.9.2018, s. 60.
7 EUT C 346, 27.9.2018, s. 6.
8 EUT C 356, 4.10.2018, s. 89.
9 Antagna texter, P9_TA(2020)0025.
10 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
11 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén. En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025.
12 Europaparlamentets resolution av den 30 januari 2020 om lönegapet mellan kvinnor och män.
13 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén. En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025.
14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén. En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025.
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ojämlikheter, och skulle kunna bidra till att avslöja den systematiska undervärderingen 
och otillräckliga uppskattningen av samt otillräckliga ersättningen för kvinnors arbete. 
Kollektivförhandlingar kan minska orättvisa löneskillnader och främja insyn i 
lönesättningen samt motverka låga löner i allmänhet.

C. Det krävs ett intersektionellt angreppssätt för att förstå den diskriminering på flera 
grunder som skapar lönegapet för kvinnor med en kombination av flera identiteter och 
för att förstå hur könsfaktorn samspelar med andra sociala faktorer, exempelvis 
funktionsnedsättning. 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.

D. Även om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har växt finns det ihållande 
könsskillnader som kan försätta kvinnor i utsatta eller otrygga situationer. 
Sysselsättningsklyftan mellan könen i EU uppgår till 11,6 procent15. Kvinnor är 
underrepresenterade inom välbetalda sektorer och beslutsfattande positioner, och har 
oftare jobb som de är överkvalificerade för; en av fem kvinnliga arbetstagare i EU 
tillhör den lägsta lönegruppen, jämfört med en av tio män. En av konsekvenserna av 
lönegapet mellan kvinnor och män är en pensionsklyfta på 37 procent16 – en situation 
som kommer att bestå i flera årtionden – och en ojämlik grad av ekonomiskt oberoende 
mellan kvinnor och män. Det krävs ambitiösa insatser för att överbrygga alla dessa 
klyftor.

E. I vissa medlemsstater finns det en märkbar motreaktion, bland annat inom området för 
kvinnors ekonomiska egenmakt, och det finns risk för att jämställdhet hamnar ännu 
längre ner på medlemsstaternas dagordning.

F. Covid-19-krisen drabbar kvinnor oproportionerligt hårt på det socioekonomiska 
området och kommer att leda till ännu mer djupgående skillnader och diskriminering 
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, eftersom kvinnor får lägre löner, har 
mindre sparande och lägre pensioner, i högre grad drabbas av atypiska och osäkra 
anställningsformer och fattigdom, saknar lika tillgång till socialt skydd, löper större risk 
att sägas upp eller tvingas gå ner i arbetstid på grund av krisen och ställs inför ökade 
och specifika bördor i nedstängningssituationer, exempelvis distansarbete under 
stressiga förhållanden, fall av utbrändhet och en orättvis fördelning av obetalt hushålls- 
och omsorgsarbete. Merparten av de yrkesverksamma i första ledet är kvinnor, som 
inom vissa sektorer ofta är orättvist underbetalda och undervärderade.

G. Kvinnor är ledande i tillhandahållandet av omsorg och stöd för att skydda samhället i 
den pågående covid-19-krisen och är samtidigt mer utsatta för smittorisk eftersom de är 
överrepresenterade i särskilt viktiga och mer utsatta yrken17, vilket är fallet för 
sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, apoteksanställda, 

15 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén. En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025.
16 Europaparlamentets resolution av den 30 januari 2020 om lönegapet mellan kvinnor och män.
17 Enligt Eurostat är 78 procent av all hälso- och sjukvårdspersonal, inbegripet 4,1 miljoner lågavlönade och 
mycket utsatta vårdbiträden, kvinnor: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200409-2 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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kassapersonal, äldrevårdspersonal och lokalvårdare, vilket är ett resultat av 
könssegregationen på arbetsmarknaden.

H. Kvinnors ekonomiska egenmakt och lika tillgång till ekonomiska resurser är avgörande 
för att skapa jämställdhet och bekämpa fattigdom och social utestängning. Om kvinnor 
inte får lika lön begränsas deras möjlighet att uppnå ekonomiskt oberoende och därmed 
även personligt oberoende. Fattigdomen bland arbetande kvinnor skulle kunna minska 
från 8,0 procent till 3,8 procent om kvinnor fick samma lön som män18. 2,5 miljoner av 
de 5,6 miljoner barn som i dag lever i fattigdom skulle kunna lyftas ur fattigdomen om 
lönegapet mellan kvinnor och män överbryggades. Lönegapet mellan kvinnor och män i 
bruttoinkomst per månad bland anställda i åldern 15–24 år (7 procent) är mer än fem 
gånger lägre än bland anställda som är 65 år eller äldre (med ett lönegap mellan kvinnor 
och män på 38 procent), vilket visar att det i dag även finns tydliga påföljder av 
moderskap för inkomsten, med ett lönegap mellan kvinnor med respektive utan barn i 
beroendeställning samt mellan mödrar och fäder. Risken för fattigdom ökar kraftigt 
under livet, vilket åskådliggör hur effekterna av löneskillnaderna ackumuleras 
successivt, och bland personer som är 75 år eller äldre är fattigdomen konsekvent 
koncentrerad till kvinnor, vilket framför allt beror på effekterna av könsspecifikt obetalt 
omsorgsarbete, kvinnors minskade arbetstid och/eller lägre löner under hela yrkeslivet 
och de lägre pensioner de får till följd av detta. Fattigdom är främst koncentrerad till 
familjer där kvinnor är ensamförsörjare, och under 2017 riskerade 35 procent av de 
ensamstående mödrarna i EU att drabbas av fattigdom, jämfört med 28 procent av de 
ensamstående fäderna19.

I. Jämställdhetsstrategin för 2020–2025 och stärkt politik för jämställdhet på EU-nivå är 
avgörande för att säkerställa att effekterna av covid-19-krisen inte ökar klyftan mellan 
könen och att åtgärderna bidrar till att minska diskrimineringen av kvinnor.

J. Enligt FN upplever nästan 35 procent av alla kvinnor i världen psykiska eller sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen eller trakasserier med allvarliga konsekvenser i fråga om 
personliga och yrkesmässiga ambitioner, vilket skadar kvinnors självförtroende och 
deras förhandlingsposition för rättvisare ersättning. Rättvis ersättning och ekonomiskt 
oberoende är en nödvändig förutsättning för att kvinnor ska kunna lämna destruktiva 
och våldsamma förhållanden.

K. En av tre kvinnor i EU har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder.

1. Europaparlamentet noterar den grund för EU:s ingripande som beskrivs i 
kommissionens färdplan för jämställdhetsstrategin. Parlamentet understryker att 
jämställdhetsstrategin måste stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas 
jämställdhetsåtgärder.

2. Europaparlamentet påminner om att arbetslivet fortfarande är ojämlikt i fråga om 
inkomst, karriärmöjligheter, kvinnodominerade sektorer, tillgång till socialt skydd och 
utbildning. Parlamentet påminner om att alla dessa dimensioner måste åtgärdas för att 
jämställdhet ska uppnås.

18 Enligt Institute for Women’s Policy Research (Institutet för forskning om kvinnopolitik).
19 EIGE:s beräkningar, EU-Silc (gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor).
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3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens utvärdering av den befintliga ramen för 
lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete, inledandet av ett samrådsförfarande om 
hur man kan öka jämställdheten i arbetslivet, den kommande rapporten om 
pensionernas tillräcklighet och övervägandet av att tilldela pensionspoäng i 
tjänstepensionssystemen för omsorgsrelaterade avbrott i arbetslivet.

4. Europaparlamentet är bekymrat över den begränsade sociala rörligheten, som hindrar 
arbetskraftsrörligheten bland kvinnor. Parlamentet betonar behovet av att förbättra 
möjligheterna till arbetskraftsrörlighet inom EU.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom det kommande året lägga fram en 
översyn av direktiv 2006/54/EG i enlighet med den senaste utvärderingen av hur EU:s 
lagar om lika lön fungerar och genomförs samt i enlighet med domstolens rättspraxis. 
Parlamentet anser att en sådan översyn bör innehålla en definition av ”likvärdigt arbete” 
inom alla yrkessektorer, som införlivar könsperspektivet samt hänvisar till 
diskriminering på flera grunder och ytterligare åtgärder för att säkerställa direktivets 
verkställbarhet. 

6. Europaparlamentet påminner om att artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna föreskriver principen om icke-diskriminering, bland annat 
på grund av kön.

7. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 30 januari 2020 om lönegapet 
mellan kvinnor och män. Parlamentet efterlyser en omedelbar översyn av åtgärdsplanen 
och en ambitiös ny åtgärdsplan mot lönegapet mellan kvinnor och män före utgången av 
2020, som bör innehålla tydliga mål för medlemsstaternas minskning av lönegapet 
under de kommande fem åren och stadga att dessa mål ska beaktas i de landspecifika 
rekommendationerna. Parlamentet betonar i synnerhet behovet att inbegripa ett 
intersektionellt perspektiv i den nya åtgärdsplanen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att involvera organisationer i det civila samhället 
och arbetsmarknadens parter i framtagandet av nya strategier för att överbrygga 
lönegapet mellan kvinnor och män och förbättra och vidareutveckla statistik, forskning 
och analys, för att bättre kunna mäta och övervaka framstegen i arbetet med att minska 
lönegapet mellan kvinnor och män, varvid särskild uppmärksamhet måste ägnas åt 
grupper som utsätts för diskriminering på flera grunder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma de faktorer som leder till pensionsklyftan mellan 
kvinnor och män och stödja medlemsstaterna i deras åtgärder för att minska den genom 
att fastställa en indikator för pensionsklyftan, som syftar till att bedöma kvinnors 
ökande ojämlikhet under hela livets gång.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att få bukt med 
vertikal och horisontell segregering i arbetslivet och diskriminerande metoder vid beslut 
som rör rekrytering och befordran, bland annat genom politik som främjar integrering 
av kvinnor från marginaliserade grupper på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar 
behovet av investeringar i utbildning och rekryterings- och urvalsprocesser som tar 
hänsyn till kön inom hela den privata och den offentliga sektorn, särskilt inom 
framtidsinriktade sektorer som naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik samt den digitala sektorn, där kvinnor är underrepresenterade. Parlamentet 
framhåller att diskriminering på grund av kön inte skadar enbart individen utan även 
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samhället som helhet.

9. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att så snart som möjligt20 
och senast i slutet av 2020 lägga fram lagstiftning om insyn i lönesättningen för kvinnor 
och män. Parlamentet upprepar hur brådskande detta är under den rådande krisen, som 
kommer att förvärra den befintliga klyftan mellan könen och diskrimineringen på 
arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att införa konkreta 
åtgärder som ska tillämpas på både den offentliga och den privata sektorn, med hänsyn 
till särdragen hos små och medelstora företag, och som bygger på dess rekommendation 
från 2014, exempelvis a) en tydlig definition av kriterier för att bedöma värdet på 
arbete, b) könsneutrala system för arbetsvärdering och klassificering, c) revisioner och 
rapporter avseende kvinnors och mäns löner för att garantera lika lön, d) arbetstagares 
rätt att begära fullständiga löneuppgifter och rätt till ersättning, och e) tydliga mål för 
företagens jämställdhetsresultat. Parlamentet vill även att tillgången till rättslig prövning 
förbättras och att starkare processuella rättigheter införs för att bekämpa 
lönediskriminering. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja den roll som 
arbetsmarknadens parter och kollektiva förhandlingar spelar på alla nivåer (nations-, 
sektors-, lokal- och företagsnivå) i den kommande lagstiftningen om insyn i 
lönesättningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa kraftfulla 
verkställighetsåtgärder för dem som inte följer lagstiftningen.

10. Europaparlamentet påpekar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom ledande 
befattningar. Parlamentet påminner om att Eurostats uppgifter från 2019 visar att endast 
28 procent av de börsnoterade företagens styrelseledamöter och 18 procent av de högre 
cheferna i EU var kvinnor, samt att endast 8 procent av de verkställande direktörerna på 
de största företagen i EU var kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bryta 
dödläget kring direktivet om kvinnor i styrelser och att snabbt anta en ambitiös 
ståndpunkt i rådet för att ta itu med den stora obalansen mellan kvinnor och män i 
beslutsprocesser på högsta nivå. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att se till 
att EU-institutionerna föregår med gott exempel och säkerställer att minst 50 procent av 
deras befattningar på högre ledningsnivå innehas av kvinnor. Dessutom uppmanar 
parlamentet medlemsstaterna att införa insynsvänlig rapportering från företagens sida 
om andelen kvinnor på högre ledningsnivå och även tillhandahållande av uppgifter om 
lönenivåer. Parlamentet beklagar att det övergripande antidiskrimineringsdirektivet 
fortfarande är blockerat av rådet och uppmanar kommissionen att föreslå ny 
antidiskrimineringslagstiftning.

11. Europaparlamentet påminner om att kvinnornas underrepresentation i det offentliga och 
politiska livet hindrar institutionerna och de demokratiska processerna från att fungera 
korrekt. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att uppmuntra och stödja 
åtgärder som syftar till att underlätta ett jämlikt deltagande av kvinnor och män i 
beslutsprocesser på nationell, regional och lokal nivå.

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

20 Europaparlamentets resolution av den 30 januari 2020 om lönegapet mellan kvinnor och män.
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13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa lika 
stor delaktighet och lika möjligheter på arbetsmarknaden för kvinnor och män och att ta 
itu med feminiseringen av fattigdomen i alla dess former, inbegripet fattigdom bland 
äldre, särskilt genom att ta hänsyn till könsaspekten i tillgången och åtkomsten till 
lämpliga pensionsrättigheter för att undanröja pensionsklyftan mellan kvinnor och män, 
och genom att förbättra arbetsvillkoren inom kvinnodominerade sektorer och yrken, 
exempelvis vård och omsorg, turism och lokalvård. Parlamentet framhåller vikten av att 
ta itu med den kulturella undervärderingen av arbeten som domineras av kvinnor samt 
behovet att bekämpa sådana stereotyper och överrepresentationen av kvinnor inom 
atypiska anställningsformer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa 
likabehandling av kvinnliga migranter (även genom en översyn av systemet för att 
erkänna yrkeskvalifikationer) och av andra särskilt utsatta kvinnogrupper. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka andelen arbetstagare som 
omfattas av kollektiva förhandlingar på sektorsnivå och att stärka 
arbetsmarknadsparternas deltagande i de politiska beslutsprocesserna, för att främja 
stabil sysselsättning av god kvalitet. Parlamentet betonar behovet av strategier för att 
uppmuntra och stödja initiativ till kvinnligt företagande.

14. Europaparlamentet konstaterar att den växande gigekonomin får konsekvenser för 
arbetstagare med lägre facklig organisationsgrad, som löper risk för otrygga 
anställningar på grund av exempelvis oregelbundna arbetstider och inkomster, brist på 
avtalsenliga anställningsrättigheter, osäkerhet i fråga om social trygghet och pensioner 
eller bristfällig tillgång till karriärutveckling och omskolning. Parlamentet är oroat över 
att den osäkerhet och otrygghet, som är förknippad med gigekonomin och som förvärras 
av isoleringen till följd av den rådande krisen, inverkar särskilt negativt på kvinnor som 
fortfarande axlar omsorgsbördan på en starkt könsuppdelad arbetsmarknad, framför allt 
dem som drabbas av samverkande former av diskriminering. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra riktade åtgärder för socialt skydd för frilansande 
kvinnor och kvinnor som är anställda i gigekonomin samt uppmanar kommissionen att 
noga övervaka genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU 
av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män 
som är egenföretagare21.

15. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna måste utarbeta evidensbaserade, 
välutformade arbetsmarknadspolitiska strategier och reformer som de facto förbättrar 
kvinnornas arbetsvillkor och höjer kvaliteten på sysselsättningen.

16. Europaparlamentet understryker att lika möjligheter och kvinnors stärkta deltagande på 
arbetsmarknaden kan öka sysselsättningen, det ekonomiska välståndet och 
konkurrenskraften i Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att fastställa mål om att minska otrygga anställningar och ofrivilligt deltidsarbete för att 
kvinnor ska få det bättre på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar att heltidsarbete bör 
vara normen.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minska regelbördan för företag och 
sänka de höga skatterna på arbete för att stimulera skapandet av arbetstillfällen och 
kvinnors arbetsmarknadsdeltagande.

21 EUT L 180, 15.7.2010, s. 1.
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18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en särskild ”Vårdgiv för 
Europa” som innebär att man tar ett helhetsgrepp i fråga om alla slags behov och 
tjänster inom vård och omsorg, samt fastställer miniminormer och kvalitetsriktlinjer för 
vård och omsorg under hela livscykeln, bland annat för barn, äldre och personer med 
långvariga behov. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samla 
in uppdelade data om tillhandahållandet av vård- och omsorgstjänster. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ratificera ILO:s konvention nr 189 om hushållsanställda 
och fullt ut genomföra samt gå längre än omsorgsmålen från Barcelona, att se till att 
dessa behov täcks genom investeringar i högkvalitativa och tillgängliga, allmänna 
offentliga omsorgstjänster till överkomligt pris, samt att modernisera dessa så att 
kvinnor inte behöver välja mellan familj och arbetsmarknadsdeltagande. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att snabbt och fullt ut införliva och genomföra direktivet om 
balans mellan arbete och privatliv22 och att gå längre än direktivets miniminormer 
genom att införa åtgärder såsom fullt betald ledighet, främjande av mäns likvärdiga roll 
som omsorgsgivare för att bekämpa könsstereotyper vid bland annat uttag av pappa-
/mammaledighet, erkännande av anhörigvårdarnas roll genom säkerställande av deras 
tillgång till social trygghet och deras rätt till pensionsrättigheter, stöd till tjänster som är 
anpassade efter de särskilda utmaningarna för och behoven hos föräldrar och/eller 
familjemedlemmar som tar hand om personer med funktionsnedsättning, kroniskt sjuka 
eller äldre personer, och flexibla arbetsformer som inte är till skada för eller sker på 
bekostnad av löneutvecklingen, tillgången till sociala rättigheter och 
arbetstagarrättigheter eller bidrag, och som respekterar arbetstagares rätt att koppla ned. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att årligen, noggrant och systematiskt 
övervaka medlemsstaternas genomförande av direktivet om balans mellan arbete och 
privatliv.

19. Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen och medlemsstaterna att beakta 
parlamentets resolution av den 28 april 2016 om kvinnliga hushållsanställda och 
omsorgsgivare i privata hushåll inom EU23. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
kommissionen dels att införa en ram för att hushållsarbete och omsorg i hemmet ska få 
yrkesmässig ställning, så att relevanta yrken och färdigheter erkänns och standardiseras, 
liksom även karriärvägarna inom dem, dels att uppmuntra medlemsstaterna att inrätta 
system för att kvinnors kvalifikationer såsom hushållsarbetare och omsorgsgivare ska få 
yrkesmässig ställning och de yrkesverksamma inom dessa områden ska få utbildning, 
fortlöpande kompetensutveckling och erkännande, samt att inrätta offentliga 
arbetsförmedlingar för att stärka denna yrkesmässiga ställning.

20. Europaparlamentet påpekar att i tider som dessa med den pågående covid-19-pandemin 
blir det allt viktigare med distansarbete och dessutom ökar möjligheterna till sådant 
arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att i strategin beakta distansarbete såsom 
viktigt för möjligheterna att förena arbete och privatliv.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samråd med 
arbetsmarknadens parter ta fram genusmedvetna riktlinjer för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, med särskild inriktning på yrkeskategorier i främsta ledet, för att skydda 
arbetstagarna inom dessa yrken vid framtida utbrott. Parlamentet understryker att 

22 EUT L 188, 12.7.2019, s. 79.
23 EUT C 66, 21.2.2018, s. 30.
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förändrade arbetsvillkor, till exempel distansarbete, och möjligheter till bättre flexibla 
arbetsformer och balans mellan arbete och privatliv också kan påverka förmågan att 
koppla ned samt intensifiera arbetsbördan, vilket drabbar kvinnor mycket mer än män 
på grund av deras dominerande eller traditionella roll som huvudansvarig för hem och 
familj. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att lägga fram ett 
jämställdhetsmedvetet lagstiftningsförslag om rätten att koppla ned samt ett direktiv om 
psykisk hälsa på arbetsplatsen, som syftar till att erkänna ångest, depression och 
utbrändhet som yrkessjukdomar, och att inrätta mekanismer för förebyggande och för 
återintegrering av berörda arbetstagare i arbetskraften. 

22. Europaparlamentet uppmärksammar bristen på genusperspektiv inom området hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Parlamentet betonar att jämställdhetsintegrering bör ingå i 
utvecklingen av politik för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och i strategier för 
förebyggande inom alla sektorer, bland annat i kommissionens förestående översyn av 
den strategiska ramen för arbetsmiljö efter 2020. Parlamentet uppmanar kommissionen, 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter dels att såsom yrkessjukdomar och 
arbetsrelaterade sjukdomar betrakta också sådana som än så länge inte erkänts vara 
arbetsanknutna och framför allt förekommer inom kvinnodominerade arbeten samt 
sjukdomar som påverkar särskilt kvinnor, dels att integrera jämställdhet i frågor som 
berör hälsa och säkerhet i mansdominerade yrken där många brister kvarstår, bland 
annat i fråga om sanitära anläggningar, arbetsutrustning eller personliga skyddskläder, 
samt att säkerställa mammors skydd och säkerhet på arbetsplatsen och åtgärder för 
deras återkomst till arbetslivet efter mammaledigheten, jämte en utvärdering av 
arbetsrisker inom kvinnodominerande sektorer, också i samband med hushålls- och 
omsorgsarbete som utförs i hemmen.

23. 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 grunder som män kan dra nytta av fri rörlighet för 
arbetstagare24.

24. Europaparlamentet är djupt oroat över karaktären på, omfattningen av och allvarsgraden 
hos våldet och trakasserierna i arbetslivet och följderna av alla former av våld mot 
kvinnor och flickor i arbetssituationer. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang 
ILO:s nyligen antagna konvention nr 190 om våld och trakasserier i arbetslivet och 
uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål ratificera och genomföra den. Parlamentet 
uppmanar även kommissionen och medlemsstaterna att införa effektiva och bindande 
åtgärder för att definiera och förbjuda våld och trakasserier inom arbetslivet, inklusive 
faktisk tillgång till jämställdhetsanpassade, trygga och effektiva anmälnings- och 
tvistlösningsmekanismer, utbildning och informationskampanjer, stödtjänster och 
korrigerande åtgärder. Parlamentet uppmanar rådet att snarast slutföra EU:s ratificering 
av Istanbulkonventionen, som även hänvisar till antagande av åtgärder för att hjälpa 
offer att hitta sysselsättning, och uppmanar de återstående medlemsstater som ännu inte 
har ratificerat och genomfört konventionen att göra det. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv med en helhetssyn för att förebygga 

24 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.
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och bekämpa alla former av våld mot alla kvinnor och förbättra dagens 
unionslagstiftning för att, mot bakgrund av föreskrifterna i ILO:s konvention nr 190 om 
våld och trakasserier, jämte Istanbulkonventionen, förebygga sexuella trakasserier. 
Parlamentet upprepar att sexualundervisning och jämställdhetsutbildning spelar en 
nyckelroll i kampen mot könsrelaterat våld.

25. Europaparlamentet påpekar att den sociala isoleringen och de åtgärder för att begränsa 
rörelsefriheten som orsakats av covid-19 har lett till en avsevärd ökning av könsrelaterat 
våld i Europa. Parlamentet menar därför att alla medlemsstater måste stärka sina 
åtgärder för att skydda kvinnor både under och efter krisen. Parlamentet påminner om 
att en nyckelfaktor i åtgärderna mot könsrelaterat våld är ekonomiskt oberoende, och 
föreslår därför att det ska tas fram ett specifikt program för social och 
arbetsmarknadsmässig integration av personer som utsatts för könsrelaterat våld i 
Europa, vars syfte ska vara att aktivt främja deras anställbarhet.

26. Europaparlamentet anser att kvinnliga arbetstagare som utsätts för könsrelaterat våld 
bör ha rätt till reducerade eller ändrade arbetstider och förflyttning till en annan 
arbetsplats. Parlamentet menar att könsrelaterat våld bör inkluderas i bedömningarna av 
arbetsplatsrisker.

27. Europaparlamentet beklagar bristen på hänvisningar till jämställdhetsaspekten i 
diskussionen kring människohandel för arbetskraftsexploatering, vilket är särskilt 
påtagligt i fallet med hushållsanställda på grund av de begränsade möjligheterna till 
inspektioner och övervakning av arbetsverksamheten då arbetsplatsen utgörs av privata 
hem. Parlamentet påminner om sin resolution av den 28 april 2016 kvinnliga 
hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att verka för utredningar på detta område, för att 
förbättra mekanismerna för identifiering och skydd av offren, och att involvera icke-
statliga organisationer, fackföreningar, myndigheter och hela allmänheten i arbetet med 
att uppdaga sådana situationer.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en europeisk strategi för 
socialt skydd, i syfte att behandla frågan om arbetstagarnas fria rörlighet och, i 
synnerhet, feminiseringen av fattigdomen, med särskild tonvikt vid hushåll med 
ensamstående mödrar.

29. Europaparlamentet beklagar bristen på hänvisningar i jämställdhetsstrategin för 2020–
2025 till skydd av kvinnor och flickor som riskerar socialt utanförskap, fattigdom och 
hemlöshet, och uppmanar kommissionen att ta upp dessa frågor i den kommande 
handlingsplanen för integration och inkludering, i syfte att förhindra att dessa kvinnor 
utesluts från social och ekonomisk politik, varvid fattigdomscykeln förvärras ytterligare.

30. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att anta en handlingsplan för att 
genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Parlamentet understryker 
behovet av jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionellt förhållningssätt i enlighet 
med principerna 2 och 3 i pelaren. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka 
hur den makroekonomiska politiken samt den gröna och digitala omställningen 
påverkar jämställdheten. Parlamentet begär att det införs en jämställdhetspelare och ett 
övergripande jämställdhetsmål i den strategi som följer efter Europa 2020-strategin.
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31. Europaparlamentet påminner om att finansierings- och skattepolitiken har en stark 
jämställdhetsaspekt. Parlamentet välkomnar kommissionens åtagande att 
jämställdhetsintegrera hela den fleråriga budgetramen, i synnerhet Europeiska 
socialfonden+, i syfte att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, balans mellan 
arbete och privatliv och kvinnligt företagande, men beklagar bristen på 
jämställdhetsbudgetering i den nya fleråriga budgetramen och i strukturfonderna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare främja och förbättra användningen 
av jämställdhetsbudgetering, och uppmanar medlemsstaterna att integrera 
jämställdhetsaspekten i skattepolitiken, bland annat jämställdhetsrevisioner i 
finanspolitiken för att undanröja skatterelaterad könsdiskriminering.

32. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att 
vidareutveckla och förbättra insamling av könsuppdelade data25, statistisk, forskning 
och analys samt stöd till och åtgärder för att förbättra kapacitetsuppbyggnad hos 
institutioner och organisationer i det civila samhället vad gäller insamling och analys av 
data, särskilt när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och inom områden 
såsom informell sysselsättning, företagande, tillgång till finansiering och hälso- och 
sjukvård, obetalt arbete, fattigdom och de sociala trygghetssystemens inverkan. 
Dessutom uppmanar parlamentet eftertryckligen EIGE och alla andra relevanta EU-
institutioner och EU-byråer att utarbeta och införa nya indikatorer för till exempel 
fattigdom bland förvärvsarbetande, tidsfattigdom, luckor i tidsanvändningen, värdet på 
omsorgsarbete (betalt/obetalt) och utnyttjandegraden bland kvinnor respektive män, 
bland annat i förhållande till direktivet om balans mellan arbete och privatliv. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att använda dessa data för att effektivt genomföra 
könsspecifika konsekvensbedömningar av sin politik och sina program liksom av övriga 
EU-byråers och EU-institutioners politik och program.

33. Europaparlamentet betonar vikten av att beakta jämställdhetsaspekter som rör 
framtidens arbetsliv, bland annat en miljöanpassning och digitalisering av ekonomin. 
Parlamentet efterlyser en starkare koppling mellan EU:s nya strategi för jämställdhet 
och den europeiska gröna given. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sina 
framtida förslag stärka kopplingen mellan klimatförändringspolitik och jämställdhet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra systematisk konsekvensbedömning 
ur ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhetsbudgetering genom att integrera 
jämställdhet i Fonden för en rättvis omställning och i relevanta klimatåtgärder och 
strategier inom den nya gröna given.

34. Europaparlamentet påminner om behovet att bekämpa diskriminering på flera grunder, 
särskilt av sårbara grupper såsom kvinnor med funktionsnedsättning, svarta kvinnor, 
kvinnliga migranter, kvinnor som tillhör etniska minoriteter, romska kvinnor, äldre 
kvinnor, ensamstående mödrar, hbtqi-personer och hemlösa kvinnor, och betonar vikten 
av att säkerställa att de gynnas av målen och åtgärderna för EU-strategin för 
jämställdhet 2020–2025. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa uttryckliga 
riktlinjer för genomförandet av den övergripande ramen, där man bör prioritera 
deltagande av grupper som drabbas av samverkande former av diskriminering i 
bedömningen av de olika effekterna av politik och åtgärder, för att kunna skräddarsy 

25 Se Europaparlamentets resolution av den 30 januari 2020 om lönegapet mellan kvinnor och män.
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åtgärderna på varje område, vilka måste grundas på principen om icke-diskriminering.

35. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 29 november 2018 om 
situationen för kvinnor med funktionsnedsättning26. Parlamentet uppmanar med 
eftertryck kommissionen att lägga fram ett konsoliderat förslag inom ramen för EU:s 
handikappstrategi för perioden efter 2020 som inbegriper framtagandet av positiva 
åtgärder för kvinnor med funktionsnedsättning, i syfte att säkerställa deras fullständiga 
och effektiva deltagande på arbetsmarknaden och undanröja den diskriminering och de 
fördomar som de utsätts för, bland annat åtgärder för att främja sysselsättning, 
utbildning, arbetsförmedling, jämlika karriärmöjligheter, lika lön, tillgänglighet till och 
rimlig utrustning på arbetsplatsen samt vidareutbildning, samtidigt som särskild hänsyn 
bör ägnas åt deras digitala integration och behovet att skapa balans mellan arbete och 
privatliv. Parlamentet begär också att åtgärderna mot löne-, pensions- och omsorgsgapet 
mellan kvinnor och män uttryckligen ska utformas med hänsyn till behoven hos 
föräldrar och anhörigvårdare till barn med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och 
ensamstående föräldrar. Parlamentet noterar behovet av en rättighetsgaranti för personer 
med funktionsnedsättning, med specifika åtgärder som tillgodoser behoven hos kvinnor 
med funktionsnedsättning, samt en förstärkning av ungdomsgarantin.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att slå vakt om 
inkluderande jämlikhet för kvinnor och flickor med funktionssättning på alla områden i 
livet samt att trygga deras sexuella och reproduktiva rättigheter, 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 
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, social- och omsorgstjänster, utbildnings- 
och sysselsättningstjänster, brottsbekämpande myndigheter och rättsväsendet.

37. Europaparlamentet framhåller kvinnornas aktiva och avgörande roll inom 
landsbygdsekonomin och beklagar att det fortfarande finns avsevärda könsklyftor i 
sysselsättningen inom jordbruket och beträffande tillgång till socialt skydd, utbildning, 
mammaledighet och ålderspension. Parlamentet uppmanar kommissionen, 
medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att stödja projekt med 
särskild inriktning på kvinnor, som avser skapandet av innovativ jordbruksverksamhet 
på landsbygden och i avfolkade områden, i syfte att stärka deras ställning på 
jordbruksmarknaden, vilket kan vara en källa till nya arbetstillfällen. Parlamentet 
uppmanar dessutom kommissionen att identifiera finansieringsmöjligheter inom den 
gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare, i syfte att öka kvinnornas tillgång till 
mark och förbättra deras arbetsvillkor på landsbygden, särskilt bland säsongsarbetare.

38. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 12 februari 2019 om behovet av 
en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 
202027, där det konstateras att det i de flesta medlemsstater inte skett någon förbättring 
när det gäller möjligheterna till arbete, att bostadssituationen fortfarande är mycket svår, 
att endast små framsteg gjorts när det gäller fattigdom och att det finns ett behov av ett 
starkt jämställdhetsperspektiv i EU-ramen. Parlamentet finner det oroande att det 
förekommer hatpropaganda mot romer i samband med covid-19-pandemin samt anser 
att det är bekymmersamt att vissa medlemsstater infört extra begränsningar för att sätta 

26 Antagna texter, P8_TA(2018)0484.
27 Antagna texter, P8_TA(2019)0075.
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romska befolkningsgrupper i karantän, vilket kan få negativa konsekvenser för de mest 
sårbara grupperna bland romerna, till exempel flickor, unga kvinnor, äldre kvinnor, 
personer med funktionsnedsättning och hbtqi+-personer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att snarast möjligt anta EU:s strategiska ram för jämlikhet 
för och integrering av romer samt att analysera covid-19-krisens konsekvenser för 
romerna och vidta åtgärder för att förhindra bakslag.

39. Europaparlamentet finner det oroande att det inte finns något uttryckligt förbud mot 
diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck i EU-rätten. Parlamentet 
konstaterar att hbtqi-personer fortfarande utsätts för diskriminering, trakasserier och 
utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet påminner om sin resolution av den 14 
februari 201928 om framtiden för handlingsplanen för hbti-personer och av den 18 
december 2019 om allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar 
hbti-personer29. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att snarast möjligt anta 
den strategiska ramen för jämlikhet för hbtqi-personer som en uppföljning av 
handlingsplanen för hbtqi-personer 2016–2019 och att inbegripa specifika åtgärder för 
att motverka diskriminering på arbetsplatsen på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet, könsuttryck eller könsegenskaper.

40. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att använda asyl-, migrations- 
och integrationsfonden till att uppmuntra medlemsstaternas insatser för integration av 
kvinnor, men beklagar att det inte planeras några andra konkreta åtgärder för att komma 
till rätta med den lägre sysselsättningsgraden i EU bland kvinnliga 
tredjelandsmedborgare och den särskilda utsattheten hos kvinnor och flickor som är 
flyktingar, asylsökande eller papperslösa. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
åtgärda situationen för alla migrerande kvinnor och flickor och att prioritera fondens 
integrationsmål i nästa fleråriga budgetram med hjälp av jämställdhetsbudgetering, 
ökade anslag till kompetenshöjning, omskolning för övergång till sysselsättning av god 
kvalitet och goda arbetsvillkor samt att öka deras deltagande på arbetsmarknaden och 
vidta mer konkreta åtgärder för att övervinna de hinder som migrerande kvinnor möter.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta 
jämställdhetsmedvetna åtgärder som svar på de sociala och ekonomiska konsekvenserna 
av covid-19-krisen, för att mildra den oproportionerliga och eventuellt långvariga 
inverkan på kvinnors rättigheter, inkomster och sociala skydd under och efter krisen, 
samt undvika att klyftan mellan könen ökar. Parlamentet anser att en genusmedveten 
återhämtning bör inbegripa särskilda åtgärder för att skapa lika tillgång till 
arbetsmarknaden för kvinnor och förebygga skillnader och diskriminering när det gäller 
att balansera familje- och arbetsrelaterade skyldigheter, bland annat eventuella 
utmaningar som uppstår när distansarbete blir till ett måste. Parlamentet efterlyser 
särskilda åtgärder för att tillgodose de specifika behoven hos unga kvinnor, eftersom 
ungdomsarbetslösheten och otryggheten bland unga på arbetsmarknaden är 
exponentiellt större än i någon annan åldersgrupp. Parlamentet anser att EU-strategin 
för jämställdhet kan bidra till ett rättvist och mer effektivt genomförande av EU:s 
återhämtningsplan.

42. Europaparlamentet välkomnar instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för 

28 Antagna texter, P8_TA(2019)0129.
29 Antagna texter, P8_TA(2019)0101.
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arbetslöshet i en krissituation (SURE). Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att SURE beaktar kvinnors inkomstförluster.

43. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att aktivera den ”allmänna 
undantagsklausulen” och uppmanar medlemsstaterna att investera i offentliga tjänster, 
inbegripet kostnadsfri barnomsorg och hälso- och sjukvård, i syfte att skapa nya 
högkvalitativa arbetstillfällen och mildra krisens samhällsekonomiska effekter. 
Parlamentet anser att åtstramningsåtgärder har långsiktiga negativa konsekvenser, 
särskilt för kvinnor, och därför inte bör vidtas efter covid-19-krisen.

44. Europaparlamentet understryker det outtröttliga och beundransvärda arbete som utförs 
av arbetstagare som bekämpar covid-19-pandemin i främsta ledet och av 
samhällsviktiga arbetstagare som arbetar för att upprätthålla det offentliga livet och 
offentliga tjänster samt ge fortsatt tillgång till viktiga varor. Parlamentet betonar att 
70 procent av den globala hälso- och sjukvårdspersonalen och den sociala arbetskraften 
är kvinnor, och att vissa yrkeskårer inom dessa sektorer ofta endast får minimilön och 
har otrygga arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att 
före slutet av 2020 göra en utförlig bedömning av införandet av ett europeiskt rättsligt 
instrument för att säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla arbetstagare och öka 
andelen arbetstagare som omfattas av kollektiva förhandlingar.

45. Europaparlamentet understryker att mer än 70 procent av de anställda inom vården och 
socialomsorgen runt om i världen är kvinnor och att även majoriteten bland 
butiksanställda och lokalvårdare är kvinnor som ofta bara uppbär minimilön. 
Parlamentet konstaterar att kvinnorna precis som i samband med tidigare kriser kommer 
att drabbas hårt ekonomiskt, även under perioden efter krisen. Parlamentet insisterar 
därför på att det behövs ett progressivt och jämställdhetsmedvetet angreppssätt på såväl 
medellång som lång sikt och på både nationell nivå och EU-nivå, baserat på 
könsuppdelade uppgifter av god kvalitet. Mot denna bakgrund föreslår parlamentet att 
återhämtningsplanen ska beakta sysselsättningssegregeringen på de olika marknaderna, 
så att man kan förhindra en upprepning av det som skett under tidigare kriser då de 
sysselsättningsfrämjande åtgärderna fokuserat på mansdominerade sektorer och 
kvinnodominerade sektorer hamnat i skymundan, samt behovet att bryta 
sysselsättningssegregeringens dynamik.

46. Europaparlamentet påminner om att Världsekonomiskt forum under 2018 talade om att 
det kommer att skapas 58 miljoner arbetstillfällen kopplade till artificiell intelligens 
(AI) i världen fram till 2022, men enbart 24,9 procent av de kvinnor som deltar i högre 
utbildning tar examen i ämnen med anknytning till ny teknik. Parlamentet understryker 
att det är oerhört viktigt att säkerställa att lika många kvinnor som män arbetar inom 
vetenskapliga och tekniska sektorer. Parlamentet påminner om att ett ökat antal kvinnor 
inom yrken med anknytning till ny teknik skulle kunna generera en summa på upp till 
16 miljarder euro i Europa.

47. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja och underlätta kvinnors 
deltagande i IKT-sektorn, liksom att ge kvinnor egenmakt att bli investerare och 
företagare.

48. Europaparlamentet noterar att det finns studier som visar att lönegapet mellan kvinnor 
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och män till stor del beror på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika 
lönenivåer. Parlamentet betonar att en könsuppdelad arbetsmarknad börjar med valet av 
utbildning och att utbildningsvalen därför måste förändras för att könsklyftorna på 
arbetsmarknaden ska kunna bekämpas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge 
bättre studie- och yrkesvägledning i syfte att göra alla elever medvetna om 
möjligheterna på arbetsmarknaden och konsekvenserna av olika utbildningsval.

49. Europaparlamentet konstaterar att andelen kvinnor på arbetsmarknaden är lägre än 
andelen män. Parlamentet framhåller vikten av att sänka inkomstskatten för att 
uppmuntra deltagande på arbetsmarknaden. 

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina ansträngningar för att 
öka kvinnornas sysselsättningsgrad i Europa och att underlätta kvinnornas tillträde till 
arbetsmarknaden, till exempel genom att i ökad utsträckning främja kvinnligt 
företagande.

51. Europaparlamentet finner det beklagligt att kvinnor inte startar och driver företag i 
samma utsträckning som män. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna eftertryckligen 
att genomföra företagsvänliga reformer i syfte att främja jämlikheten och öka det 
kvinnliga företagandet.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra de 
sociala aspekterna av de landspecifika rekommendationerna, med beaktande av 
respekten för både subsidiaritet och de nationella behörigheterna.

53. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att försöka få fler kvinnor att 
rösta och ställa upp som kandidater i 2024 års val till Europaparlamentet. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang att vallagstiftningen behöver ändras så att det blir möjligt 
att tillfälligt ersätta en ledamot av Europaparlamentet som utnyttjar sin rätt till mamma-, 
pappa- eller föräldraledighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över 
vallagstiftningen i detta syfte och uppmanar rådet att godkänna denna ändring.

54. Europaparlamentet erkänner den centrala roll som spelas av icke-statliga organisationer 
och kvinnorättsorganisationer som bekämpar bristande jämställdhet, diskriminering och 
våld mot kvinnor. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa och stärka 
skyddet av civilsamhällesorganisationernas deltagande och aktiva delaktighet genom att 
verka för att instrument ska tillhandahålla finansiering för människorättsförsvarare och 
civilsamhällesorganisationer som arbetar för att motverka bakslag och tillbakagång på 
jämställdhetsområdet och stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och 
sammanhängande rättigheter, både inom EU och runt om i hela världen.

55. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bilda en formell rådskonstellation för 
jämställdhet för att ge de ministrar och statssekreterare som ansvarar för 
jämställdhetsfrågor ett särskilt forum för diskussioner och för att underlätta 
jämställdhetsintegrering i all EU-politik, inbegripet sysselsättnings- och socialpolitiken.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare stärka EU:s roll som 
jämställdhetskatalysator runt om i världen.
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