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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, da 
de fleste frontlinjearbejdere er kvinder (f.eks. sundhedspersonale og personale til 
pasning og pleje af børn), da kvinder er mere tilbøjelige at være midlertidigt ansatte, på 
deltid og i usikre ansættelsesforhold end mænd, og da kvinder udfører størstedelen af 
det ulønnede arbejde i hjemmet; der henviser til, at pandemien har understreget, at 
familievenlige politikker er en absolut nødvendighed;

C. 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 fast forankret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
og i EU's charter om grundlæggende rettigheder;

D. 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 i IKT-erhverv;

1. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at sætte den 
europæiske søjle for sociale rettigheder i centrum for økonomiske 
genopretningsprogrammer med henblik på at fremme lige muligheder, kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og bæredygtig social beskyttelse;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde på at forbedre situationen for 
kvinder under covid-19-krisen og indføre familievenlige politikker; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en ambitiøs social og demografisk 
investeringsplan til støtte for medlemsstaternes bestræbelser på at forbedre 
infrastrukturerne for tilgængelig og økonomisk overkommelig børnepasning, 
skolefritidsordninger og langtidspleje;

3. understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne skal anvende princippet om, at 
kvinder og mænd bør modtage lige løn for lige arbejde, som det ledende princip, 
navnlig når de udformer indsatsforanstaltninger i forbindelse med covid-19-krisen;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke kvinders indflydelse gennem 
skræddersyet digital uddannelse og individualiseret undervisning og 
kompetenceudvikling;
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5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre lige adgang til teknologi, 
uddannelse, beskæftigelse, sociale sikringsordninger og sundhedspleje for alle, navnlig 
for sårbare grupper som personer med handicap, kvinder i landdistrikter og ældre 
kvinder, således at de drage fuld nytte af og deltage aktivt i samfundslivet.


