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FORSLAG

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

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd og ikke-forskelsbehandling er 
nogle af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, der kommer til udtryk i 
traktaten om Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at lige muligheder afledt af ovennævnte lovgivning fortsat skal fremmes 
for at mindske ulighed;

C. der henviser til, at integrering af ligestillingsaspektet er et vigtigt redskab til integrering 
af ligestilling mellem kønnene i alle EU's politikker, foranstaltninger og tiltag, herunder 
arbejdsmarkeds- og socialpolitikken for at fremme lige muligheder og bekæmpe alle 
former for forskelsbehandling af kvinder;

D. der henviser til, at den europæiske søjle for sociale rettigheder omfatter anbefalinger om 
ligestilling mellem kønnene, lige muligheder og aktiv beskæftigelsesstøtte;

1. bemærker, at den gennemsnitlige kønsbestemte lønforskel i EU er på 16 %, og at den 
gennemsnitlige kønsbestemte beskæftigelsesforskel er på 11,5 %, at kvinder i højere 
grad påvirkes af fleksible arbejdsordninger, atypiske og fleksible kontrakter (kontrakter 
uden et fast timetal, proformaselvstændighed, vikararbejde, deltidsarbejde osv.) end 
mænd, og at kvinder er mere tilbøjelige til at arbejde i meget kvindedominerede, 
lavtlønnede og undervurderede sektorer end mænd, opleve fattigdom og usikre 
ansættelsesforhold og falde ind under kategorien af de fattigste arbejdstagere såvel som 
andre tværgående kategorier såsom eneforsørgerhusholdning, pasningsansvarlig for 
plejekrævende personer, kvinder med handicap samt kvinder med begrænset uddannelse 
eller utilstrækkelig støtte fra omsorgstjenester; bekræfter, at kollektive forhandlinger er 
afgørende for at vende og overvinde uligheder;

2. bemærker, at fattigdommen blandt personer i beskæftigelse i EU efter den globale 
økonomiske og finansielle krise i 2008 steg fra 8 % til 10 %, og at den nuværende hidtil 
usete globale covid-19-pandemi vil få større økonomiske og finansielle konsekvenser, 
hvilket vil have en direkte indvirkning i form af øget fattigdom, navnlig blandt kvinder 
og de mest sårbare grupper i samfundet, da virkningerne navnlig vil mærkes af 
arbejdstagerne i service-, turist-, hotel- og plejesektoren, selvstændige, arbejdstagere 
med usikre arbejdsvilkår, midlertidige arbejdstagere og sæsonarbejdere osv., hvoraf 
kvinder udgør størstedelen, foruden at det også mærkes i andre økonomiske sektorer, 
som bliver påvirket i form af tab af arbejdspladser, løn- og/eller arbejdstidsnedsættelser 
samt øget behov for plejeydelser under pandemien;

3. fremhæver, at en stigning i fattigdommen blandt kvinder har en større indvirkning på 
samfundet som helhed, idet kvinder som regel er hovedansvarlige for indkøb af basale 
varer og livsfornødenheder til husholdningen; udtrykker bekymring over den virkning, 
dette vil få for børnefattigdom, og gør opmærksom på, at det i EU i 2017 blandt alle 
aldersgrupper var børn, der havde den højeste risiko for fattigdom og social udstødelse; 
glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens tilsagn om at levere en 
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"børnegaranti";

4. udtrykker bekymring for, at covid-19-pandemien og den deraf følgende økonomiske 
nedtur vil påvirke ugunstigt stillede grupper af kvinder uforholdsmæssigt meget, 
herunder enlige mødre, indvandrerkvinder og kvinder i lavtlønsjob, med usikre 
ansættelsesforhold og på deltid, og vil placere dem i risikogruppen for fattigdom, 
arbejdsløshed, social udstødelse og hjemløshed; opfordrer Kommissionen til at 
indarbejde et kønsperspektiv og integrere ligestillingsaspektet i alle initiativer og 
yderligere EU-støtteprogrammer, navnlig næste generation af EU og den styrkede 
flerårige finansielle ramme for 2021-2027, for at sikre, at den økonomiske politiske 
reaktion på covid-19-pandemien er skræddersyet til kvinders specifikke behov og 
erfaringer, og til at foreslå specifik finansiering til støtte for kvinder i usikre og 
uformelle sektorer og fremme mikrofinansiering af kvindelige iværksættere;

5. bemærker, at selv om fattigdommen blandt kvinder varierer betydeligt fra den ene 
medlemsstat til den anden, er der høj risiko for fattigdom og social udstødelse i de 
risikogrupper, som udgøres af ældre kvinder, enlige kvinder, kvinder med børn og 
enlige mødre, kvindelige flygtninge og indvandrere, farvede kvinder, kvinder fra etniske 
minoriteter, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle kvinder samt kvinder med 
handicap, idet den gennemsnitlige tendens er, at kvinder er mere udsat for fattigdom og 
social udstødelse end mænd (22,8 % i 2018 i EU); bemærker, at andre intersektionelle 
risikofaktorer såsom inaktivitet, manglende pasningsmuligheder for børn og afhængige 
familiemedlemmer gør visse specifikke kategorier af kvinder mere sårbare over for 
fattigdomsrisici end andre;

6. understreger, at hver anden person med indvandrerbaggrund fra et tredjeland er i risiko 
for fattigdom og social udstødelse, at kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund 
i særlig høj grad oplever jobusikkerhed, og at personer, der er afhængige af andre, og 
personer med ulovlig status har en ekstremt høj risiko for fattigdom; understreger, at fire 
ud af fem medlemmer af romasamfundene har indkomster, der ligger under 
fattigdomsgrænsen, og at mindre end hver femte romakvinde (16 år og derover) er i 
beskæftigelse; fremhæver, at forskelsbehandling med hensyn til adgang til og kvaliteten 
af almen og erhvervsfaglig uddannelse og beskæftigelse bidrager til denne situation; 
opfordrer EU til at samarbejde med medlemsstaterne for at sikre fuld gennemførelse af 
EU's og de nationale beskæftigelsesnormer uden forskelsbehandling af nogen art, 
herunder gennem overvågning og klage- og søgsmålsmekanismer, som er effektive, 
uafhængige og tilgængelige for alle arbejdstagere;

7. påpeger, at der ifølge Eurostat i øjeblikket er 64,6 millioner kvinder og 57,6 millioner 
mænd, der lever i fattigdom i medlemsstaterne, hvilket viser, at fattigdommens 
indvirkning på kvinder og mænd er forskellig; bemærker, at disse tal kun viser, hvor 
mange kvinder der er berørt, og at det er nødvendigt at undersøge dem sammen med 
andre indikatorer såsom alder, forventet levetid, indkomstuligheder, lønforskelle 
mellem mænd og kvinder, husstandstype og sociale overførsler for at forstå deres fulde 
betydning; understreger, at det sandsynligvis er undervurderet, i hvilken grad kvinder er 
udsat for fattigdom, og opfordrer medlemsstaterne til at indsamle data om fattigdom på 
en måde, der afspejler en persons husstand og individuelle forhold, sammen med 
relevante data om ligestilling og til at foretage kønsspecifikke analyser af 
fattigdomsstatistikker og -politikker, da man ikke kan gå ud fra, at ressourcerne deles 
ligeligt mellem mænd og kvinder i husholdningerne;
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8. mener, at prostitution er en alvorlig form for vold og udnyttelse, som mest påvirker 
kvinder og børn; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage specifikke foranstaltninger til 
bekæmpelse af økonomiske, sociale og kulturelle årsager til prostitution og 
støtteforanstaltninger til prostituerede for at lette deres sociale og erhvervsmæssige 
reintegration;

9. bemærker med bekymring, at fattigdom blandt kvinder stiger med alderen, primært som 
følge af akkumuleringen af forskellige uligheder, som opleves i løbet af hele deres 
arbejdsliv (ulønnet omsorgsarbejde på grund af moderskab og andre 
omsorgsforpligtelser), livslange forskelle med hensyn til løn og arbejdstid, hvor kvinder 
oftere har afbrudte, atypiske eller deltidsbaserede karrierer med deraf følgende lavere 
pensioner, forskellig pensionsalder for mænd og kvinder i nogle medlemsstater, og det 
forhold, at flere ældre kvinder lever alene; bemærker med beklagelse, at den 
kønsbestemte pensionsforskel ligger på omkring 39 %, dvs. dobbelt så højt som den 
kønsbestemte lønforskel, hvilket afslører den gradvise akkumulering af virkningen af 
ulighed i løn over tid; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at arbejde 
sammen om at etablere en EU-ramme for minimumsindkomstordninger og gennemføre 
specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af risikoen for fattigdom og social udstødelse 
for ældre kvinder ved at øge kvinders pensioner, så de modsvarer mænds pensioner, og 
opretholde retfærdige og solidaritetsbaserede sociale sikringsordninger med henblik på 
at sikre en rimelig og anstændig indkomst efter et langt arbejdsliv;

10. understreger, at fattigdom blandt personer i beskæftigelse kan afhjælpes gennem nogle 
af dens årsager og aspekter, f.eks. almen og erhvervsfaglig uddannelse og 
pasningsydelser, som er afgørende og derfor skal indtænkes i politikfastlæggelsen;

11. understreger, at fattigdom blandt kvinder er et mangefacetteret problem, der er direkte 
påvirket af manglen på en rimelig vurdering af det arbejde, som typisk udføres af 
kvinder, karriereafbrydelser, der påvirker forfremmelses- og pensionsforløb, ulige 
adgang til sikre ansættelseskontrakter og gode arbejdsvilkår, ulige fordeling af ulønnede 
omsorgsforpligtelser og husligt arbejde samt kønsopdeling inden for uddannelse og 
efterfølgende på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at kvinder tegner sig for den største 
andel af lavtlønnede arbejdstagere; bemærker derfor, at der for at mindske de 
vedvarende uligheder og feminiseringen af fattigdom skal fremmes tiltag og politikker 
på forskellige områder, og at der skal tages skridt til at forbedre uddannelse for at sikre, 
at der er adgang til børnepasning af høj kvalitet, som er økonomisk overkommelig og 
tilgængelig, med henblik på systematisk at tackle den kønsbetingede forskel i 
beskæftigelsesfrekvensen og opdelingen af arbejdsmarkedet; gentager i denne 
forbindelse sin opfordring til medlemsstaterne om hurtigt og fuldt ud at gennemføre 
direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv;

12. opfordrer Kommissionen til at tage yderligere initiativer, som fremmer skabelse af 
arbejdspladser for kvinder, især kvinder, der udsættes for forskellige slags 
forskelsbehandling, med henblik på ikke blot at nedbringe fattigdommen, men også at 
højne kvaliteten af beskæftigelsen og kvindernes økonomiske uafhængighed og dermed 
undgå jobusikkerhed;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte initiativer til fremme af 
kvinders indflydelse og status gennem uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang 
læring såvel som adgang til finansiering, iværksætteri blandt kvinder og repræsentation 
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af kvinder i fremtidsorienterede sektorer med henblik på at sikre adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet; opfordrer især til øget fremme af for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene), digital uddannelse, 
kunstig intelligens og økonomiforståelse for at bekæmpe de fremherskende stereotyper 
og sikre, at flere kvinder kommer ind i disse sektorer og bidrager til deres udvikling;

14. fremhæver den regelmæssige dialog med fattige kvinder og beslutningstagere gennem 
fora på nationalt, regionalt og EU-plan for at overvåge effektiviteten af de aktuelle 
politikker/tjenester og foreslå løsninger;

15. bemærker, at 70 % af den globale arbejdsstyrke inden for sundheds- og socialvæsen, 
f.eks. læger, sygeplejersker og plejepersonale, er kvinder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at målrette offentlige investeringer mod at dække kvindelige 
sundhedsmedarbejderes behov for f.eks. beskyttelsesudstyr, herunder hygiejneartikler, 
og at højne løn- og arbejdsvilkår betydeligt i kvindedominerede sektorer;

16. understreger nødvendigheden af at sikre tilstrækkelig finansiering til NGO'er og 
fremhæver behovet for, at de får adgang til EU-midler for at kunne levere innovative og 
effektive tjenester til fattigdomsbekæmpelse;

17. bemærker, at langt de fleste butiksindehavere såvel som deres medarbejdere og 
rengøringspersonale er kvinder og ofte kun er aflønnet til mindsteløn, og bemærker 
endvidere, at covid-19-pandemien har gjort dem endnu mere udsat for fattigdom; 
understreger det akutte behov for udvidede rettigheder til betalt orlov, fjernarbejde, 
deltidsarbejde og bedre social beskyttelse for kvinder, som er i usikre job eller allerede 
har mistet deres arbejde, og det akutte behov for at etablere et socioøkonomisk 
sikkerhedsnet for kvinder i usikre job eller med usikre ansættelseskontrakter;

18. understreger behovet for at sikre adgang til børnepasning for alle typer forældre og 
familier, hvis medlemmer arbejder i kritiske tjenester, og øget støtte til sårbare familier, 
herunder dem, som passer familiemedlemmer med handicap;

19. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en EU-plan til støtte for små og mellemstore 
virksomheder ledet af kvinder under og efter krisen;

20. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremsætte forslag til udligning af de 
kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, bl.a. ved at fremme princippet om lige løn for 
arbejde af samme værdi, og glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at 
fremlægge et forslag om bindende regler om gennemsigtighed på arbejdsmarkedet før 
2021, som anført i ligestillingsstrategien for 2020-2025, og til bl.a. at revidere 
Barcelonamålene og undersøge mulighederne for pensionstilgodehavender for 
omsorgsrelaterede karriereafbrydelser, hvilket alt sammen vil bidrage til at bekæmpe 
kønsbestemt fattigdom og fremme lige muligheder og kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet; opfordrer endvidere Kommissionen til at præsentere en rettidig 
revision af direktiv 2006/54/EF (direktivet om ligebehandling) og indarbejde forbuddet 
mod enhver forskelsbehandling baseret på seksuel orientering, kønsidentitet eller 
kønsskifte;

21. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremlægge en ambitiøs europæisk 
handicapstrategi for perioden efter 2020, som omfatter forslag til at sikre bevidsthed om 
juridiske rettigheder, herunder retten til arbejde og retten til beskæftigelse, for personer 
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med handicap og foranstaltninger til at tilskynde til deres integrering på 
arbejdsmarkedet og fremme af lige muligheder, idet der lægges særlig vægt på 
situationen for kvinder med handicap og måder, hvorpå tværgående former for 
forskelsbehandling kan afhjælpes;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes til systematisk at undersøge og afhjælpe 
alle former for og årsager til fattigdom blandt kvinder i beskæftigelse;

23. beklager, at arbejdstagere i plejesektoren, navnlig hjemmeplejere, ofte er særligt sårbare 
på grund af dårlige arbejdsvilkår og mangel på passende social og arbejdsmæssig 
beskyttelse, og at deres rolle traditionelt er blevet undervurderet; opfordrer 
Kommissionen til at vedtage en EU-omsorgsstrategi, der tager hensyn til de sociale 
konsekvenser for personer med omsorgsforpligtelser, som i uforholdsmæssig grad er 
kvinder; understreger, at denne strategi bør kræve betydelige investeringer i 
plejeøkonomien, styrke politikkerne for at skabe balance mellem arbejds- og 
omsorgsforpligtelser i hele en persons liv og afhjælpe manglen på arbejdskraft, navnlig 
gennem uddannelse, anerkendelse af færdigheder og bedre arbejdsvilkår i disse sektorer.
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