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DA

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:

1. bemærker, at den kønsbestemte lønforskel i de 28 EU-medlemsstater er på 15,7 %, at 
kvinder i højere grad påvirkes af atypiske og fleksible kontrakter (kontrakter uden et 
fast timetal, vikararbejde, deltidsarbejde osv.) end mænd, og at kvinder er mere 
tilbøjelige til at opleve fattigdom og falde ind under kategorien af de fattigste 
arbejdstagere som følge af disse kontrakter med lav sikkerhed;

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 endnu større økonomiske og finansielle 
konsekvenser, hvilket vil have en direkte indvirkning i form af øget fattigdom, navnlig 
blandt kvinder og de andre mest sårbare grupper i samfundet, da virkningerne navnlig 
vil mærkes af arbejdstagerne i servicesektoren, selvstændige, midlertidige arbejdstagere 
og sæsonarbejdere osv., hvoraf kvinder udgør størstedelen;

3. bemærker, at selv om fattigdommen blandt kvinder varierer betydeligt fra den ene 
medlemsstat til den anden, er der den samme risiko for fattigdom i de risikogrupper, 
som udgøres af ældre kvinder, enlige kvinder og enlige mødre, homoseksuelle, 
biseksuelle og transseksuelle kvinder samt kvinder med handicap;

4. påpeger, at der ifølge Eurostat i øjeblikket er 64,6 millioner kvinder og 57,6 millioner 
mænd, der lever i fattigdom i EU's medlemsstater, hvilket viser, at fattigdommens 
indvirkning på kvinder og mænd er forskellig;

5. bemærker med bekymring, at fattigdom blandt kvinder stiger med alderen, og at den 
kønsbestemte pensionsforskel fortsat ligger på omkring 39 %;

6. understreger, at fattigdom blandt kvinder er et mangefacetteret problem, der er direkte 
påvirket af ulige adgang til ejendom, karriereafbrydelser som følge af børnepasning, 
pleje af syge og pasning af plejekrævende personer samt kønsopdeling inden for 
uddannelse og efterfølgende på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at kvinder tegner sig 
for den største andel af lavtlønnede arbejdstagere;

7. opfordrer Kommissionen til snarest muligt at fremlægge forslag til udligning af 
lønforskellen mellem mænd og kvinder.


