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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 kvinder er hårdest ramt af arbejdsløshed, og at det i gennemsnit kun 
er 48,3 % af kvinder med handicap, der er i beskæftigelse i EU, sammenlignet med 
53,3 % af mænd med handicap1, og at kun 20,7 % af kvinder med handicap er i fuld 
beskæftigelse sammenlignet med 28,6 % af mændene med handicap2;

B. der henviser til, at tal viser, at gennemsnitligt 29,5 % af kvinder med handicap i EU er i 
risiko for at blive ofre for fattigdom og social udstødelse sammenlignet med 27,5 % af 
mænd med handicap3;

C. der henviser til, at undersøgelsen fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA)4 viser, at centrale EU-værdier undergraves, og at LGBTI-personer tyve år efter 
vedtagelsen af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet fortsat oplever 
forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet;

D. der henviser til, at kvinder og piger udsættes for forskellige former for 
forskelsbehandling gennem hele livet, og at dem med handicap udsættes for 
mangeartede og intersektionelle former for forskelsbehandling på grund af både køn og 
handicap, herunder direkte og indirekte forskelsbehandling, forskelsbehandling på 
grund af tilknytning, nægtelse af tilpasning i rimeligt omfang og strukturel eller 
systemisk forskelsbehandling;

E. der henviser til, at en sådan forskelsbehandling også påvirker uddannelse; der henviser 
til, at digitale og grønne omstillinger skaber efterspørgsel efter arbejdstagere med stadig 
mere specialiserede digitale og grønne færdigheder; der henviser til, at der stadig er 
kønsskævheder inden for uddannelse på det digitale område og kønsbestemte forskelle 
på det digitale arbejdsmarked; der henviser til, at personer med handicap ofte udelukkes 
fra uddannelse og dermed fra arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmuligheder, hvilket gør 
adgangen til fuldtidsbeskæftigelse vanskeligere og derved forværrer uligheden for så 
vidt angår beskæftigelse og aflønning; der henviser til, at bevidstgørelse er afgørende 
for, at arbejdsgivere og arbejdstagere handler og reagerer hensigtsmæssigt på grundlag 
af viden om deres forpligtelser og rettigheder på området for ikkeforskelsbehandling;

F. der henviser til, at det hovedsagelig er kvinder, der har ansvaret for de huslige opgaver, 
og at de udgør langt størstedelen af omsorgspersoner for personer med handicap; der 
henviser til, at enlige mødre, der passer børn med handicap, er i alvorlig risiko for at 
blive ofre for fattigdom og social udstødelse; der henviser til, at forskelsbehandling på 
grund af alder påvirker alle aldersgrupper sammen med eventuelle stereotyper og 
barrierer; der henviser til, at ældre kvinder med handicap ofte er de eneste 

1 EU-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU SILC 2017).
2 Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (Ligestillingsindeks 2019).
3 EU-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU SILC 2017).
4 "A long way to go for LGBTI equality". FRA, 2020.
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omsorgspersoner for familiemedlemmer med handicap; der henviser til, at dette har en 
direkte indvirkning på deres risiko for fattigdom og social udstødelse samt på deres 
adgang til beskæftigelse og deres faglige udvikling, og at det kan påvirke deres 
ansættelsesvilkår negativt;

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til systematisk at inddrage interesser og 
rettigheder for kvinder og piger med handicap i alle handlingsplaner, strategier og 
politikker, navnlig med hensyn til uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik, med 
fokus på forskelsbehandling på grund af køn og handicap;

2. beklager, at alder er en vigtig årsag til forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet; 
mener, at ældre kvinder stadig ofte udsættes for stereotyper og hindringer på 
arbejdsmarkedet, og opfordrer til retfærdighed mellem generationerne baseret på 
solidaritet;

3. understreger, at beskyttelse af transpersoner mod forskelsbehandling i forbindelse med 
beskæftigelse skal være effektiv, og opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe denne 
forskelsbehandling, navnlig på beskæftigelsesområdet;

4. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge muligheden for i direktivet at indføre 
strategier for positiv særbehandling af grupper, der er udsat for grov og strukturel 
forskelsbehandling, såsom romaer;

5. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte oplysningsaktiviteter om 
ikkeforskelsbehandling og til at informere arbejdstagerne og den brede offentlighed 
klart om deres rettigheder og pligter, herunder retten til arbejde og beskæftigelse, idet 
der lægges særlig vægt på tilgængelighed, herunder adgang til information og 
kommunikation, og tilpasning i rimeligt omfang i overensstemmelse med FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap med henblik på at udrydde alle 
former for eksplicit eller latent forskelsbehandling med det formål at lære, hvordan 
forskelsbehandling opdages, tackles og fordømmes, herunder en intersektionel tilgang 
til at tackle mangeartede former for forskelsbehandling, og hvordan man kan få adgang 
til den gældende lovgivning om ikkeforskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne til 
at udveksle bedste praksis i denne henseende, idet der fokuseres på de mest udsatte, 
herunder kvinder med handicap, samtidig med at arbejdsmarkedets parter inddrages, da 
disse former for forskelsbehandling hindrer gennemførelsen af uddannelsesmæssige 
investeringer og -bestræbelser og udgør en hindring for karriereudvikling;

6. understreger, at retten til at arbejde er en afgørende forudsætning for, at kvinder med 
handicap kan nyde reelt lige rettigheder, økonomisk uafhængighed og faglig 
tilfredsstillelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skridt og træffe 
positive foranstaltninger og vedtage hensigtsmæssige politikker til at sikre, at piger og 
kvinder med handicap nyder godt af de samme regler som alle andre med hensyn til 
adgang til arbejdsmarkedet, ansættelse og forfremmelse, lige adgang til uddannelse og 
omskoling, lige adgang til kredit og andre produktive ressourcer, lige løn for arbejde af 
samme værdi og deltagelse i beslutningstagningen på lige fod med alle andre ansatte; 
opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling og chikane på arbejdspladsen – herunder seksuel chikane, som 



AD\1219526DA.docx 5/8 PE655.669v02-00

DA

kvinder med handicap udsættes for – såsom handlingsplaner til bekæmpelse af 
forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet, navnlig på grund af køn, nationalitet, 
social baggrund, handicap, seksuel orientering og kønsidentitet, etnisk oprindelse og 
religion; opfordrer medlemsstaterne til at vedtage foranstaltninger til bekæmpelse af 
chikane af kvinder med handicap på arbejdspladsen; understreger desuden behovet for 
en garanti for rettigheder for personer med handicap med særlige foranstaltninger, som 
tager højde for behovene hos kvinder med handicap;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere rettigheder for kvinder og 
piger med handicap i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af 
foranstaltninger, der tager sigte på at udvikle digitale færdigheder og livslang læring, 
hvorved der bidrages til tilgængelige og ikkestereotype uddannelsessystemer med 
inklusive uddannelsesforanstaltninger, der gør det muligt for kvinder og piger med 
handicap at deltage på arbejdsmarkedet, med særligt fokus på digital kapacitet og 
livslang læring, og sikrer, at kvinder og piger med handicap kan vælge deres 
studieområder, så de kan vælge det arbejde, som de ønsker at have, og som står i et 
rimeligt forhold til deres evner, og så de ikke begrænses af manglende tilgængelighed, 
fordomme og stereotyper, hvilket vil fremme deres sociale inklusion;

8. opfordrer Kommissionen til at vurdere, om medlemsstaterne har fastsat detaljerede 
bestemmelser for udøvelsen af retten til barsels-, fædre-, forældre- og plejeorlov samt 
for fleksible arbejdsordninger, og om disse er tilpasset til de forskellige behov hos 
mødre med handicap, mødre til børn med handicap eller en langvarig sygdom eller 
mødre, som befinder sig i særlige situationer, f.eks. i forbindelse med for tidlige fødsler; 
opfordrer til, at der træffes mere ambitiøse foranstaltninger til at fremme mænds lige 
rolle som omsorgspersoner; opfordrer medlemsstaterne til at fremlægge nationale 
strategier til støtte for uformelle plejere; insisterer på behovet for tilgængelige 
børnepasningsordninger af høj kvalitet for at sikre lige deltagelse af kvinder i 
arbejdsmiljøet;

9. minder om, at manglende tilpasning i rimeligt omfang til kvinder med handicap, som 
erklæret af FN's Komité for Rettigheder for Personer med Handicap, kan udgøre 
forskelsbehandling i henhold til artikel 5 og 6 i FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap;

10. opfordrer til, at der om muligt indsamles relevante, nøjagtige data om kønsaspektet og 
variablen handicap på arbejdsmarkedet og i den sociale dimension heraf med henblik på 
at anvende disse data som grundlag for nationale og europæiske strategier vedrørende 
handicap, beskæftigelse og ligestilling mellem kønnene;

11. ser frem til evalueringen af den nuværende europæiske handicapstrategi og 
Kommissionens forslag til en fremtidig europæisk strategi for ligebehandling af 
personer med handicap for den kommende flerårige periode, som skal offentliggøres i 
2021, og som kombinerer horisontale og målrettede tilgange og indarbejder et stærkt 
kønsperspektiv, herunder gennem politikker, der fremmer beskæftigelse, uddannelse, 
arbejdsformidling, lige karriereveje, lige løn for arbejde af samme værdi, tilpasning på 
arbejdspladsen og videreuddannelse, idet der lægges vægt på digital inklusion af 
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kvinder med handicap og behovet for at sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv;

12. opfordrer Rådet til at vedtage det horisontale direktiv om bekæmpelse af 
forskelsbehandling og til at anlægge en intersektionel tilgang i alle EU's politikker og 
lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling;

13. opfordrer til optimering af anvendelsen af eksisterende EU-finansieringsinstrumenter, 
f.eks. programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, for at fremme 
tilgængelighed og ikkeforskelsbehandling og adressere beskæftigelsen og de 
socioøkonomiske vilkår for kvinder med handicap; opfordrer medlemsstaterne til at 
lette adgangen til finansiering for relevante interessenter, herunder 
civilsamfundsorganisationer og ligestillingsorganer; 

14. opfordrer også Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, f.eks. 
ved at optimere EU's strukturfonde, med henblik på at skabe incitamenter for og 
fremme virksomheder, der forpligter sig til at ansætte personer med handicap, med det 
formål at forbedre deres adgang til beskæftigelsesmuligheder og støtte personer med 
handicap i at blive iværksættere, f.eks. ved at udvikle et eksternt genkendeligt 
certificeringsmærke for at fremvise deres efterlevelse af de gældende regler og det 
arbejde, de udfører, samt give dem mulighed for at dele de initiativer, der iværksættes 
for at opnå dette;

15. opfordrer medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på at afsløre vold mod kvinder og 
piger med handicap med henblik på at identificere og forebygge en sådan vold i tide.
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