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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 Kommissionens meddelelse med titlen "Et stærkt socialt Europa for 
retfærdig omstilling" (COM(2020)0014) blev offentliggjort, før covid-19-pandemien 
brød ud;

B. der henviser til, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt af covid-19-pandemien, 
navnlig kvinder, der arbejder i usikre ansættelsesforhold og inden for feminiserede 
sektorer som f.eks. sundhedssektoren, detailhandelen eller plejesektoren; der henviser 
til, at det for at skabe balance mellem arbejdsliv, individets liv og familielivet og for at 
muliggøre kvinders lige deltagelse på arbejdsmarkedet er absolut nødvendigt at 
gennemføre egnede politikker til balancering af arbejdsliv og familieliv og til sikring af 
en lige fordeling af omsorgsforpligtelser, eftersom kvinder stadig er de primære 
omsorgspersoner;

C. der henviser til, at kvinder, herunder kvinder med handicap, sundhedsproblemer, 
migrantkvinder og kvinder fra etniske minoriteter, ældre kvinder, kvinder med færre 
akademiske kvalifikationer, enlige forsørgere og kvinder, som er bosiddende i 
landdistrikter, samt LGBTQI+-personer oftere udsættes for mange forskellige og 
intersektionelle former for forskelsbehandling;

D. der henviser til, at kvinder er underrepræsenteret i de økonomiske og politiske 
lederstillinger, hvor beslutningerne om politiske tiltag over for covid-19 træffes; der 
henviser til, at kvinder bør inkluderes i beslutningstagningen for at bidrage med flere 
synspunkter, mere viden og erfaring, hvilket ville medføre bedre politiske resultater;

E. der henviser til, at kvinder – som følge af covid-19 og foranstaltningerne til imødegåelse 
af pandemien, nemlig nedlukning og telearbejde – i samlivsforhold med mishandling og 
misbrug konstant er blevet udsat for vold, hvilket har øget antallet af sager om vold mod 
kvinder; der henviser til, at én af konsekvenserne af nedlukningsperioden har været en 
voldsom stigning i tilfældene af kønsbaseret vold og vold inden for familien på omkring 
30 % i adskillige EU-lande; der henviser til, at over 243 millioner kvinder i alderen 15-
49 år samlet set på verdensplan er blevet udsat for seksuel og/eller fysisk vold inden for 
de sidste tolv måneder;

F. der henviser til, at den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen udgør 11,7 %, 
at lønforskellen mellem mænd og kvinder er på 15,7 %, og at den kønsbestemte forskel 
i pension udgør 30,1 %, til trods for at princippet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder er et af Unionens grundlæggende principper og fast forankret i artikel 2 og 
artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 8 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i artikel 21 og artikel 23 i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder;

G. der henviser til, at covid-19 har blotlagt et mangeårigt problem på plejeområdet i EU, 
navnlig i relation til balancen mellem arbejdsliv og privatliv; der henviser til, at det er 
nødvendigt at anskue plejebehov ud fra et holistisk synspunkt i et sammenhængende 
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hele lige fra børnepasning til skolefritidsordninger til pleje af personer med handicap og 
af ældre; der henviser til, at 50 % af plejere under 65 år kombinerer pleje med 
beskæftigelse og udfører således en vanskelig opgave; der henviser til, at plejere nogle 
gange foretrækker mindre kvalificerede og lavere betalte job, som kan tilpasses deres 
omsorgsplan, og nogle gange kan være nødt til at nedsætte deres arbejdstid eller helt 
opgive betalt arbejde; der henviser til, at mellem 7 % og 21 % af de uformelle plejere 
nedsætter deres arbejdstid, og at mellem 3 % og 18 % af disse trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet;

H. der henviser til, at kønsdiskriminering i hjemmet og på arbejdsmarkedet kan føre til 
ulige fordeling af ressourcer, hvilket gør kvinder endnu mere sårbare over for fattigdom 
og social udstødelse end mænd; der henviser til, at kvinder, hvis de rammes af 
fattigdom, har mindre chance for efterfølgende at komme ud af den igen;

I. der henviser til, at 15 % af husstande med børn på EU-plan er husstande med en enlig 
forælder; der henviser til, at 85 % af disse husstande drives af enlige mødre, samtidig 
med at 47 % af husstandene med en enlig forælder i 2017 var truet af fattigdom eller 
social udstødelse; der henviser til, at husstande med en enlig forsørger er blevet ramt 
uforholdsmæssigt hårdt af covid-19-pandemien;

J. der henviser til, at hjemløshed blandt kvinder er et stigende problem; der henviser til, at 
kvinder, der oplever hjemløshed, fortsat oplever særlige udfordringer, som er knyttet til 
covid-19-krisen, og til, at midlertidige boliger og nødboliger gør dem særligt sårbare 
over for sygdomsoverførsel og kønsbaseret vold som følge af manglen på adgang til 
hygiejne- og sundhedsfaciliteter;

K. der henviser til, at den horisontale og vertikale arbejdsmarkedssegregation i EU stadig 
er betydelig, og at kvinder er overrepræsenteret i de mindre lønsomme sektorer; der 
henviser til, at navnlig kvinder med usikre ansættelsesforhold er blevet ramt af covid-
19-pandemien, eftersom de var de første til at miste deres arbejde, hvilket har medført 
finansielle konsekvenser for deres familier og for deres økonomiske uafhængighed og 
til, at de ikke har modtaget tilstrækkelig beskyttelse og social sikring i en krisetid;

L. der henviser til, at nystartede iværksættere, hvoraf 70 % er mænd og 30 % er kvinder, 
og selvstændige, hvoraf 34,4 % er kvinder, er blevet hårdt ramt af covid-19-krisen; der 
henviser til, at en ajourført analyse, der viser covid-19's konsekvenser på kort, 
mellemlang og lang sigt for kvindelige iværksættere i EU-27, ville være en værdifuld 
kilde til information for EU's beslutningstagere;

M. der henviser til, at digital uddannelse og færdigheder er af afgørende betydning for 
tilpasningen til den digitale omstilling af Europas økonomi og samfund; der henviser til, 
at kvinder er underrepræsenteret inden for områderne IKT, naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene) og kunstig intelligens (AI); der 
henviser til, at kun 17 % af IKT-specialister og 34 % af personer med en afsluttende 
eksamen inden for STEM-fagene er kvinder; der henviser til, at kvinder i IKT-sektoren 
tjener 19 % mindre end mænd; der henviser til, at der hvad digitale færdigheder angår er 
en kønsforskel på 11 %, og der henviser til, at denne kløft er større for så vidt angår 
personer med digitale færdigheder, der ligger over et grundlæggende niveau – især 
blandt personer over 55 år; der henviser til, at kvindelige iværksættere styrker kvinders 
stilling og sociale inklusion, sætter skub i beskæftigelsen, støtter 
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virksomhedsdiversificering og stimulerer innovation og vækst; der henviser til, at 
potentialet for en retfærdig omstilling også bygger på de nye grønne arbejdspladser i 
sektorer, som ofte kræver et højt kvalifikationsniveau inden for digitale færdigheder og 
IKT-færdigheder;

N. der henviser til, at presset på kvinder er øget yderligere; der henviser til, at de nye 
arbejdsformer, der kan udvides og er indført på bekostning af adskillelsen mellem 
arbejde og privatliv, i nedlukningsperioden har ført til en eksplosion af nye former for 
psykologiske og seksuelle krænkelser online og offline; der henviser til, at det store 
flertal af virksomheder og regeringer ikke har iværksat nogen form for foranstaltninger 
til at imødegå disse fænomener;

O. der henviser til, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt af knapheden på energi, og 
at de kæmper for at have råd til at betale for deres energiforbrug; der henviser til, at 
arbejdsstyrken i energisektoren hovedsagelig består af mænd (77,9 %), hvor kvinder 
kun tegner sig for 22,1 %; der henviser til, at den samme tendens synes at gælde for 
sektoren for vedvarende energi, hvor kvinder udgør mindre end 30 % af arbejdsstyrken;

P. der henviser til, at princip nr. 2 i den europæiske søjle for sociale rettigheder fastslår 
retten til lige behandling og lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet 
samt med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår og karriereudvikling;

Q. der henviser til, at kvinder har været nødt til at fortsætte med at varetage hovedparten af 
det huslige arbejde og undervisningen af børn i denne periode; der henviser til, at 
kvinder ikke desto mindre har oplevet, at deres mentale byrder er øget, som følge af at 
den daglige arbejdsbyrde er blevet fordoblet eller tredoblet; der henviser til, at 
ikkelønnede omsorgsforpligtelser bremser eller hindrer kvinders karrierefremskridt og 
kun har lidt eller ingen indflydelse på mænds erhvervsaktiviteter, hvilket fører til 
lønforskelle og underrepræsentation af kvinder i visse sektorer;

R. der henviser til, at den digitale og den grønne omstilling og de demografiske ændringer i 
samfundet repræsenterer både udfordringer og muligheder, og at EU's strategi til 
håndtering af situationen bør være socialt retfærdig; der henviser til, at strategien skal 
understøtte, koordinere og komplementere medlemsstaternes ligestillingstiltag;

S. der henviser til, at kvinder i forvejen var de første ofre for fattigdom i Europa; der 
henviser til, at disse ofre omfatter familier med enlige forsørgere – mere end 80 % af 
dem er enlige mødre – og at de er i fare for at leve et usikkert liv og ende med at synke 
endnu dybere ned i fattigdom; der henviser til, at NGO'en Oxfam anslår, at 500 
millioner mennesker i verden er truet af fattigdom, hvilket svarer til 10 % af verdens 
befolkning, og at dette i overvejende grad vil ramme kvinder;

T. der henviser til, at krisen også har vist den massive mangel på solidaritet på europæisk 
plan; der henviser til, at en række regeringer nu bruger pandemien til ikke blot at 
tilbagerulle deres miljøtilsagn, men også arbejdstageres og kvinders grundlæggende 
rettigheder;

1. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at sætte den 
europæiske søjle for sociale rettigheder i centrum for økonomiske 
genopretningsprogrammer; insisterer på, at Kommissionen og Rådet integrerer 
kønsaspektet og kønsbudgettering i alle aspekter af den europæiske søjle for sociale 
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rettigheder med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene, lige muligheder og 
kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, tackle den kønsbetingede forskel i 
beskæftigelsesfrekvensen, samt for at fremme rimelige arbejdsvilkår, økonomisk 
overkommelig og bæredygtig social beskyttelse og inddragelse af kvinder på alle 
niveauer af beslutningsprocesserne; understreger nødvendigheden af at gøre 
kønsmainstreaming til en integreret del af denne handlingsplan; opfordrer 
Kommissionen til at overholde nærhedsprincippet, således som det er fastsat i 
traktaterne, når den fremlægger denne plan;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre politikker og 
rammelovgivning for dialogen mellem arbejdsmarkedets parter, hvilket er nødvendigt 
for at gøre fremskridt inden for den økologiske omstilling til klimaneutralitet, hvor 
ingen lades i stikken, og indebærer, at processen er åben for og vil tage fat på og styrke 
de mest sårbare og marginaliserede EU-borgeres modstandsdygtighed, navnlig kvinder, 
ved at skabe fremgang for hele samfundet og ved at vedtage en inklusiv tilgang, der 
sikrer passende beskyttelse af arbejdstagere og skaber kvalitetsarbejdspladser;

3. opfordrer Kommissionen, Eurostat, medlemsstaterne og Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) til regelmæssigt at indsamle køns- og 
aldersopdelte data om covid-19 og om virussens samfundsøkonomiske konsekvenser; 
understreger, at genopretningstiltag skal indberettes ved hjælp af kønsopdelte data og 
med særligt fokus på områder, hvor data er få og ikke kan sammenlignes, med henblik 
på at muliggøre en informeret beslutningstagning på EU-plan og på nationalt og 
regionalt plan;

4. bemærker, at den omstændighed, at kvinderne er underrepræsenteret, indebærer en 
fattigere talentmasse til omstillingen på energiområdet og således virker hæmmende på 
de omstillingsrelaterede forandringer, som er nødvendige for at nå Parisaftalens mål 
(globale klimamål) og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling; opfordrer til lige 
deltagelse af kvinder i arbejdsstyrken, hvilket er vigtigt for virksomhederne, 
økonomien, den sociale udvikling og miljøet; fremhæver, at en mangfoldig 
arbejdsstyrke leverer bedre resultater, ikke kun med hensyn til større kreativitet og øget 
innovationspotentiale, men også i forbindelse med bedre beslutningstagning og større 
fortjenester;

5. opfordrer Kommissionen til at overvåge EU's strategi for ligestilling mellem kønnene 
(2020-2025) og opfordrer medlemsstaterne til at vedtage nationale strategier for 
ligestilling mellem kønnene på basis af EU's strategi for ligestilling mellem kønnene 
som en vigtig del af de socioøkonomiske foranstaltninger, der iværksættes i tiden efter 
covid-19-krisen;

6. understreger, at ligestilling mellem kønnene ikke blot er et centralt udviklingsmål i sig 
selv, men også fremmer en økonomis produktivitet og forbedrer de fremtidige 
generationers muligheder; understreger, at det er vigtigt at have en højere procentdel af 
kvinder i de beslutningstagende stillinger på lokalt plan i forbindelse med 
energiomstillingen og den cirkulære giftfri økonomi, som kan øge innovation og 
rentabilitet, mindske risici og øge bæredygtigheden;

7. understreger nødvendigheden af at inddrage flere kvinder og unge i regeringer, 
banksektoren, virksomheder, universiteter og NGO'er med henblik på at gennemføre en 
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bred vifte af strategier til at gøre den grønne omstilling mere forskelligartet og inklusiv;

8. bemærker, at kvinder er af afgørende betydning for at sikre en bæredygtig energisektor 
og en hurtigere energiomstilling; understreger nødvendigheden af at tiltrække, fastholde 
og fremme flere kvinder og af at skabe en bredere vifte af forskellige færdigheder på 
området for bæredygtig energi;

9. opfordrer Kommissionen og Rådet til nøje at undersøge kvinders behov med henblik på 
at fremme ligestilling mellem kønnene og lette kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet 
under og efter covid-19-krisen; opfordrer til, at der vedtages en ambitiøs strategi for 
socialt omsorgsarbejde og en demografisk plan med henblik på at forbedre 
tilgængeligheden og den økonomiske overkommelighed af børnepasning, 
skolefritidsordninger og langtidspleje af høj kvalitet; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at omsætte og gennemføre direktivet om balance mellem arbejdsliv 
og privatliv fuldt ud i national ret; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at 
udnytte alle synergier i EU's relevante finansielle instrumenter til udvikling af den 
nødvendige plejeinfrastruktur og de nødvendige plejetjenester; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at gøre deres yderste, herunder ved at vedtage bestemmelserne i 
Istanbulkonventionen, til at bekæmpe alle former for vold mod kvinder, børn og ældre, 
som er steget betydeligt som følge af de restriktioner, der er indført for at håndtere 
pandemien;

10. opfordrer medlemsstaterne til samtidig med de iværksatte foranstaltninger til 
imødegåelse af covid-19-krisen at indføre særlige orlovsordninger for omsorgspersoner 
og arbejdende forældre, som ikke kan overføres, og som kompenseres fuldt ud;

11. opfordrer Kommissionen til at indsamle data om ydelse af forskellige former for pleje 
til brug for et studie, der skal undersøge kløften mellem kønnene i forbindelse med 
omsorgsforpligtelser, med henblik på at fremsætte forslag om en "plejeaftale" for 
Europa ("Care Deal"), der har til formål at støtte omstillingen hen imod en 
plejeøkonomi; bemærker, at plejeaftalen skal opbygge synergier med medlemsstaternes 
og regionernes kompetencer, bør sigte mod at forbedre samarbejde og koordinering og 
sikre relevant investering og lovgivning på EU-plan med ydelser;

12. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at sikre, at integration af 
kønsaspektet og kønsbudgettering sættes i centrum for alle de foranstaltninger, der er 
forbundet med genopretningen, og til i den forbindelse af gøre brug af de erfaringer, der 
er høstet på basis af covid-19-krisen;

13. understreger, at Kommissionen og Rådet skal anvende princippet om, at kvinder og 
mænd bør modtage lige løn for lige arbejde som det ledende princip, når de udformer 
indsatsforanstaltninger i forbindelse med covid-19-krisen, og understreger, at det er 
nødvendigt at kønsmainstreame disse foranstaltninger; bifalder Kommissionens tilsagn 
om senest ved udgangen af 2020 at fremlægge forslag til bindende foranstaltninger 
vedrørende løngennemsigtighed for effektivt at gøre op med de kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle, nu hvor kvinders uafhængighed hæmmes af krisen, således som 
foreløbige rapporter tyder på; understreger i den forbindelse behovet for, at 
Kommissionen og medlemsstaterne indfører foranstaltninger til bekæmpelse af 
kønsopdelingen i de feminiserede erhvervssektorer og til imødegåelse af kønsbestemte 
løn- og pensionsforskelle;
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14. opfordrer medlemsstaterne til at omsætte og gennemføre direktivet om balance mellem 
arbejdsliv og privatliv rettidigt og effektivt samt Kommissionen til effektivt at overvåge 
dets gennemførelse; opfordrer medlemsstaterne til at undersøge, hvilke supplerende 
foranstaltninger der kan være nødvendige for at sikre en bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv for arbejdende forældre, idet der skal tages behørigt hensyn til 
husstande med enlige forsørgere;

15. opfordrer Kommissionen til at indsamle data om ydelsen af forskellige former for pleje 
(børnepasning, ældreomsorg og pleje af personer med handicap eller personer, der 
kræver langtidspleje), og til at anvende dem til et studie, der skal undersøge kløften 
mellem kønnene i forbindelse med omsorgsforpligtelser til brug for et initiativ om en 
europæisk plejestrategi; bemærker, at en sådan strategi skal respektere 
medlemsstaternes kompetencer som fastlagt i traktaterne, men skal have til formål at 
forbedre samarbejdet og koordineringen af alle foranstaltninger, som kan være til gavn 
for EU's uformelle plejere og de personer, de drager omsorg for; understreger, at 
samarbejde på europæisk plan sammen med effektiv anvendelse af EU-midler kan 
bidrage til udviklingen af kvalitetsprægede, tilgængelige og prismæssigt overkommelige 
plejetjenester;

16. fordømmer, at visse regeringer bruger pandemien som et påskud til at tilbagerulle visse 
grundlæggende rettigheder for arbejdstagere og kvinder; minder om, at det er en 
umistelig ret at have adgang til sundhedspleje og minder om retten til at bestemme over 
egen krop; understreger derfor, at rettigheder til reproduktiv sundhedspleje, prævention 
og abort skal sikres, herunder ved at forlænge den retlige tidsramme for en abort; 

17. understreger, at der i takt med at antallet af familier med to arbejdende forældre og 
familier med en enlig forsørger stiger opstår nye behov for børnepasning; påpeger, at 
disponible, tilgængelige og økonomisk overkommelige børnepasningstjenester af høj 
kvalitet er helt afgørende for, at forældre kan blive på eller indtræde på arbejdsmarkedet 
og for reduceringen af de beskæftigelsesmæssige kønsforskelle; understreger imidlertid, 
at disse børnepasningstjenester også bør være tilgængelige for børn af jobsøgende 
forældre og for børn fra udsatte familier;

18. fremhæver, at behovet for formelle og uformelle langtidsplejetjenester i lyset af de 
seneste demografiske tendenser, såsom aldrende samfund, lavere fødselsrater og det 
heraf følgende fald i antallet af borgere i den arbejdsaktive alder, er blevet vigtigere end 
nogensinde før; påpeger, at levering af plejeydelser og -infrastruktur især er relevant for 
kvinder, som ofte er mere engageret end mænd i både formel og uformel pleje af ældre 
og/eller personer med handicap, hvoraf flertallet også er kvinder; understreger med 
hensyn til uformelle plejere betydningen af familievenlige orlovsordninger og af at sikre 
ret til sociale ydelser;

19. fremhæver især udviklingen på området for plejeydelser i forbindelse med covid-19-
foranstaltningerne; opfordrer på denne baggrund Kommissionen til at fungere som en 
platform for udveksling af bedste praksis vedrørende kvaliteten, adgangen til og den 
prismæssige overkommelighed af plejetjenester samt vedrørende de forskellige 
modeller for plejetjenester; opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge 
situationen for uformelle plejere og til at dele bedste praksis med hensyn til, hvordan 
medlemsstaterne regulerer deres arbejde;
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20. opfordrer medlemsstaterne til at styrke kvinders indflydelse inden for AI-, IKT- og 
STEM-sektorerne gennem tilgængelig, skræddersyet digital uddannelse og 
individualiseret undervisning og kompetenceudvikling af høj kvalitet, idet der samtidig 
tages højde for digitaliseringen af økonomien og arbejdsmarkedet for at opnå 
kønsmæssig balance; understreger i den henseende behovet for at være på forkant med 
ikke alene internetbaseret undervisning og udvikling af færdigheder, men også specifik 
undervisning på området; opfordrer Kommissionen til at vedtage konkrete 
kønsmainstreamingforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af strategien for 
det indre marked og den digitale dagsorden;

21. bemærker med bekymring, at alt tyder på, at telearbejde, som blev fremmet som en 
metode til begrænsning af spredningen af covid-19, bliver et mere permanent element 
på arbejdsmarkedet, og at det i alvorlig grad kan påvirke arbejdsforholdene, navnlig for 
kvinder, og medføre udvidet arbejdstid, samtidig med at kvinder varetager hjemlige 
plejeforpligtelser og huslige arbejdsopgaver; opfordrer indtrængende til, at der tages 
skridt til at sikre overholdelse af lovgivningen gennem styrkelse af kontrollerne 
vedrørende respekt for arbejdstidens begyndelse og ophør, fremme af sunde og sikre 
arbejdsforhold og hviletider i overensstemmelse med arbejdsmarkedslovgivningen;

22. bemærker, at omstillingen til grøn energi giver muligheder for at tackle systemisk 
kønsdiskriminering og for at gøre det muligt for samfundene at høste frugterne af en 
mere mangfoldig arbejdsstyrke; efterlyser en lang række forskellige færdigheder, 
herunder på områderne for civilingeniørvirksomhed, miljøvidenskab, marketing, 
undervisning og indsatser i lokalsamfundene;

23. fremhæver skabelsen af aktuelle og fremtidige karrieremuligheder i partnerskab med 
uddannelsesinstitutioner samt inkluderende og motiverende ordninger og politikker for 
kvinder og piger i stillinger inden og uden for STEM-fagene;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre lige adgang til teknologi, 
uddannelse, erhvervsuddannelse, beskæftigelse, sociale sikringsordninger og 
sundhedspleje for alle ved at tage behørig højde for behovene hos kvinder, som oplever 
mange former for forskelsbehandling, herunder kvinder med handicap og 
sundhedsproblemer, migrantkvinder og kvinder fra etniske minoriteter, ældre kvinder, 
kvinder, der ikke er forsat på en videregående uddannelse, enlige forsørgere, kvinder i 
landdistrikter og i afsidesliggende områder, flygtninge samt LGBTQI+-personer med 
henblik på at øge de pågældendes muligheder på arbejdsmarkedet og deres deltagelse i 
det sociale liv og i samfundslivet for at sikre lige muligheder og med henblik på at 
udligne de kønsbestemte lønforskelle;

25. opfordrer indtrængende til at indarbejde kønsperspektivet yderligere i den kommende 
strategi for personer med handicap 2021, idet der tages behørigt hensyn til at skabe 
bedre adgang til arbejdsmarkedet gennem målrettede foranstaltninger og tiltag;

26. understreger nødvendigheden af at integrere kønsaspektet i undervisningspolitikker og -
programmer, eftersom de regioner, som er hårdest ramt af krisen, fortjener en bedre 
fremtid, som er baseret på bæredygtighed, lighed og social retfærdighed;

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre kvinders deltagelse i 
beslutningstagningsprocessen for så vidt angår politiske foranstaltninger mod covid-19;
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28. opfordrer Kommission og Rådet til at vedtage bindende politiske foranstaltninger 
vedrørende løngennemsigtighed og minimumsløn;

29. opfordrer Kommissionen til at vedtage en særlig tilgang for så vidt angår enlige mødre, 
eftersom de er særligt økonomisk sårbare, da de ofte tjener mindre end mænd og er 
mere tilbøjelige til at forlade arbejdsmarkedet, når de bliver forældre; opfordrer i den 
forbindelse Kommissionen til at forbedre håndhævelsen af de eksisterende retlige 
instrumenter med hensyn til grænseoverskridende opkrævning af underholdsbidrag og 
til at oplyse offentligheden om tilgængeligheden heraf; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne for at kortlægge de 
praktiske problemer i forbindelse med opkrævning af underholdsbidrag i 
grænseoverskridende situationer og til at udvikle værktøjer til effektiv håndhævelse af 
betalingsforpligtelser;

30. opfordrer medlemsstaterne til at tage et relevant skridt i retning af at tackle den 
kønsbestemte lønforskel ved at investere i sektorer med overvejende kvindelige 
medarbejdere og usikre ansættelsesforhold, nemlig i pleje- og rengøringssektorerne, ved 
at forbedre arbejdsforholdene og ved at skubbe på for en øget økonomisk og social 
anerkendelse af denne form for arbejde;

31. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at genoptage forhandlingerne om direktivet 
om kvinder i bestyrelser og om direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling;

32. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at foreslå bindende foranstaltninger 
vedrørende løngennemsigtighed senest ved udgangen af 2020; understreger i den 
forbindelse betydningen af fuldt samarbejde om og inddragelse af arbejdsmarkedets 
parter og af alle interessenter;

33. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres planer om delt og retfærdig fordeling af 
ulønnede omsorgsforpligtelser, nemlig børnepasning og ældrepleje, ved at følge god 
praksis og de mest effektive eksempler;

34. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende den betydelige 
samfundsmæssige værdi, som blev ydet af det plejepersonale, der stod i forreste linje 
under covid-19-pandemien, med henblik på at forbedre disse personers arbejdsforhold 
og foretage en opskrivning af værdien af disse fag under inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og gennem kollektiv forhandling;

35. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsgivere og offentlige forvaltninger 
etablerer en effektiv struktur til at forhindre og håndtere vold, der udøves mod kvinder, 
der telearbejder, og som udøves af eller imod deres ansatte;

36. fremhæver, at familier i EU med en enlig forælder er mere sårbare over for fattigdom og 
usikre forhold end andre familier; opfordrer derfor til, at de ydes øget social beskyttelse, 
øgede familietilskud og sikres adgang til offentlige ydelser, herunder boliger; opfordrer 
til, at der indføres nødforanstaltninger til beskyttelse af de fattigste og mest sårbare 
kvinder, herunder familier med enlige forsørgere, og til at forbedre sikkerheden i deres 
liv yderligere;

37. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der ydes passende social og finansiel støtte til 
dem, der befinder sig i usikre situationer, herunder kvinder, der er i risiko for fattigdom, 
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eller dem, der lever i fattigdom, er hjemløse eller sårbare over for social udstødelse;

38. opfordrer indtrængende til, at der føres ambitiøse politikker, der fokuserer på de mest 
sårbare grupper som f.eks. flygtninge, migranter, romaer m.fl.; 

39. understreger nødvendigheden af, at der ydes støtte til fremme af digital viden gennem 
uddannelse og tilvejebringelse af ressourcer til at bygge bro over den digitale kløft, der 
blev fremhævet, som følge af at arbejdspladser og undervisning ligesom mange andre 
tjenester og faciliteter pludselig måtte gå online;

40. tilskynder medlemsstaterne til at følge Kommissionens retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikker i EU, herunder vedrørene bekæmpelse af usikre 
ansættelsesforhold, som ofte involverer flere kvinder end mænd, under behørig 
hensyntagen til deres nationale arbejdsmarkedsmæssige modeller; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge arbejdsvilkårene for platformsarbejdstagere med henblik 
på at foreslå forbedringer i forhold til deres særlige situation, eftersom covid-19-
pandemien kun kan forstærke negative tendenser i deres beskæftigelse;

41. understreger de forandringer, som retfærdig omstilling medfører for arbejdsmarkedet og 
for fordelingen af de nye grønne job; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
udvikle strategier, der skal sikre kvinders adgang til nye grønne arbejdspladser, og til at 
reducere den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen i sektoren for 
vedvarende energi.
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