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FORSLAG

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

A. der påpeger, at forældres fattigdom ofte fører til børnefattigdom og i alvorlig grad 
påvirker børn senere i livet,

B. der henviser til, at lønforskellen mellem mænd og kvinder i EU er på næsten 18 %, og at 
princippet om lige løn til mænd og kvinder er et af de grundlæggende principper i EU-
traktaterne,

C. der understreger, at ekstrem fattigdom, menneskehandel, hvervning til prostitution og alle 
andre former for udnyttelse er nært forbundne,

1. hilser Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) 
velkommen;

2. opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage behørigt hensyn til de krav, Parlamentet har 
stillet i sine beslutninger af henholdsvis 15. november 2007 om status over den sociale 
virkelighed1, af 9. oktober 2008 om fremme af social integration og bekæmpelse af 
fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU2, af 6. maj 2009 om aktiv integration af 
mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet3, og af 19. oktober 2010 om 
mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund 
med plads til alle, når de udformer politikker og foranstaltninger for næste fase i den åbne 
koordinationsmetode inden for social integration og social beskyttelse, strategien for 
social integration og "Europa 2020"- flagskibsinitiativet for bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse, og i den forbindelse inddrager alle interessenter i en deltagelsesbaseret 
proces;

3. opfordrer medlemsstaterne til at integrere ligestillingsaspektet i alle 
beskæftigelsespolitikker og særforanstaltninger med henblik på at forbedre adgangen til 
beskæftigelse, modvirke overrepræsentationen af kvinder i usikre ansættelsesforhold, øge 
kvinders varige beskæftigelse og fremme deres avancement på arbejdet samt mindske 
kønsopdelingen af arbejdsmarkedet ved at tackle de direkte og indirekte årsager hertil;

4. minder om de store forskelle, der findes mellem beboerne i henholdsvis landdistrikter og 
byområder, når det gælder adgang til uddannelse, beskæftigelse og arbejdets kvalitet; 
anser det for meget vigtigt, at alle disse beboere og navnlig de yngste og mest udsatte får 
en ordentlig uddannelse, det være sig erhvervs- eller universitetsuddannelse, og opfordrer 
derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte disse grupper via et effektivt 
system med aktive politikker og passende uddannelsesforanstaltninger, således at de 
hurtigt kan tilpasse sig arbejdsmarkedets krav;

5. opfordrer medlemsstaterne til at føre bæredygtige politikker, der kan sætte alle, herunder 
de svageste og mest udsatte grupper, i stand til at få adgang til arbejdsmarkedet og opnå 
en bedre balance mellem arbejdsliv og privat- og familieliv, samtidig med at der ydes 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0541.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0467.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0371.



PE448.823v02-00 4/9 AD\838377DA.doc

DA

omfattende støtte til ligestilling og til alle de serviceydelser, der er en forudsætning 
herfor, i form af støtteforanstaltninger, der kan give adgang til f.eks. fleksible arbejdstider 
og økonomisk overkommelige og lettilgængelige børnepasningsfaciliteter;

6. påpeger, at arbejdsløsheden og den sociale nød som følge af den økonomiske krise er i 
stadig vækst i en række medlemsstater og rammer unge og ældre, mænd og kvinder samt 
deres familier på forskellig vis, og opfordrer derfor EU og dets medlemsstater til at 
forstærke deres indsats og træffe særlige foranstaltninger for at udrydde fattigdom og 
bekæmpe social udstødelse, fordi fattigdom og social udstødelse udgør en krænkelse af 
menneskerettighederne og rammer mindst en ud af seks europæiske borgere; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på beskyttelse af de mest 
sårbare grupper (eneforsørgere, familier med tre eller flere børn, handicappede, etniske 
minoriteter, især romaer, beboere i de mest ugunstigt stillede mikroregioner, personer 
med nedsat arbejdsevne og unge uden erhvervserfaring); er af den overbevisning, at 
adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet samt deltagelse i samfundslivet er nødvendigt 
for en værdig tilværelse; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at der træffes 
foranstaltninger til at udrydde børnefattigdom, og at alle børn får lige muligheder i livet; 

7. påpeger, at eftersom arbejdsløshed også blandt kvinder er den mest grundlæggende årsag 
til fattigdom, ulighed og social udstødelse, bør der gøres en målrettet indsats for at bevare 
og skabe arbejdspladser (f.eks. ved at give kvinder med pasningskrævende børn adgang 
til at arbejde på deltid eller flekstid), ligesom der i tilgift til de arbejdsrelaterede 
foranstaltninger bør iværksættes målrettede politikker med henblik på at styrke det 
sociale beskyttelsessystem (f.eks. ved tilvejebringelse af børnepasningsfaciliteter, som 
kan gøre det lettere for kvinder at vende tilbage til arbejdsmarkedet);;

8. understreger, at en tredjedel af eneforsørgerfamilierne i Europa lever i fattigdom;

9. påpeger, at fattigdommen blandt kvinder ikke blot er en følge af den nylige økonomiske 
krise, men også af en række andre faktorer såsom kønsstereotyper, eksisterende 
kønsbestemte lønforskelle, hindringer på grund af manglende forenelighed mellem 
familie- og arbejdsliv, kvinders længere levealder og generelt de forskellige former for 
kønsdiskrimination, der navnlig rammer kvinder;

10. understreger, at kvinder i forbindelse med arbejdsløshed har en større risiko for ikke at 
finde ny beskæftigelse, og at der også er større sandsynlighed for, at de stilles dårligere i 
forbindelse med ansættelse, fordi andelen af usikre ansættelsesforhold og ufrivilligt 
deltidsarbejde er større blandt kvinder, eller fordi de fortsat aflønnes dårligere end mænd;

11. understreger, at manglende adgang til pasningsordninger for omsorgskrævende personer 
samt til passende orlovsordninger og fleksible jobordninger for begge forældre ofte gør 
det umuligt for kvinder at deltage på arbejdsmarkedet eller arbejde på fuldtid;

12. understreger, at finansieringen af Den Europæiske Socialfond ikke bør øges;
13. opfordrer Kommissionen til at styrke EU-strategien for social integration og social 

beskyttelse i overensstemmelse med initiativet "En europæisk platform mod fattigdom" 
og intensivere indsatsen for at forbedre navnlig eneforsørgernes situation for at give dem 
mulighed for at få en værdig tilværelse;

14. understreger behovet for at mindske de lønforskelle, der bevirker, at kvinder aflønnes 
dårligere end mænd med samme kvalifikationer og samme arbejde, og at mange kvinder 
ender i fattigdom, når de går på pension eller bliver enker;
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15. mener, at ældre kvinder kan være udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet eller endog flere former for forskelsbehandling, og at dette problem bør
løses; understreger, at beskæftigelse skal betragtes som det bedste middel til at bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder; kræver, at kvinder i alle aldre sikres ettere adgang til at deltage 
i programmer for livslang læring; understreger, at problemerne med at forene familieliv 
med arbejde og videreuddannelse kræver særlig opmærksomhed og støtte;

16. opfordrer under henvisning til den store risiko for, at vedvarende fattigdom overføres fra 
forældre til børn og derved væsentligt forringer sidstnævntes muligheder for at få et bedre 
liv, Kommissionen og Rådet til som et hasteanliggende at iværksætte en strategi, der 
sigter på at opnå en halvering af børnefattigdommen inden 2012 og mere generelt at 
bryde fattigdomsspiralen; understreger i den forbindelse behovet for at integrere børns 
rettigheder som individer i alle EU-politikker og træffe foranstaltninger med henblik på at 
overvåge og evaluere de skridt, der tages for at gøre en ende på børnefattigdom, at 
fastlægge og udvikle prioriterede aktioner, at øge dataindsamlingen og yderligere at 
udvikle fælles indikatorer på EU-plan; mener, at det i denne forbindelse er vigtigt at gøre 
det lettere for eneforsørgere at få adgang til og vende tilbage til arbejdsmarkedet samt 
tilvejebringe velfærdsordninger for eneforsørgerfamilier på baggrund af disses specifikke 
problemer, samtidig med at der også sikres konkret støtte til store familier; mener, at børn 
fra fattige hjem, hvor ingen har arbejde, skal have særlig opmærksomhed og støtte for at 
forebygge fattigdom i fremtiden;

17. påpeger, at kvinder ifølge internationale undersøgelser er overrepræsenteret blandt fattige 
i arbejde på grund af kønsbestemte uligheder (kønsopdelt arbejdsmarked, 
løndiskrimination osv.), at disse lønforskelle forværres yderligere af kvinders traditionelle 
omsorgsforpligtelser, samt at disse to faktorer endvidere bevirker, at kvinder økonomisk 
stilles væsentligt ringere i alderdommen (lavere pension og opsparing); 

18. opfordrer medlemsstaterne til at foretage konsekvensvurderinger af den økonomiske krise
og studere ændringerne i beskæftigelsesvilkårene og deres indvirkning på udsatte grupper 
for så vidt angår fattigdom og social udstødelse;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere, fastlægge og overvåge 
kønsspecifikke indikatorer inden for udryddelse af fattigdom og fremme af social 
integration;

20. anmoder de relevante nationale myndigheder om at revidere deres indvandringspolitikker 
med henblik på at fjerne strukturelle hindringer for migranters fulde deltagelse på 
arbejdsmarkedet, indsamle data om de fremskridt, der er gjort i relation til 
forskelsbehandlingen af udsatte grupper, og vurdere virkningerne af udgiftsnedskæringer 
inden for adgang til sundhed, uddannelse og social beskyttelse;

21. noterer sig Rådets afgørelse af 17. juni 2010 om at overlade det til medlemsstaterne i 
samarbejde med regionerne at fastsætte deres nationale mål for reduktion af antallet af 
mennesker med risiko for fattigdom og udstødelse med udgangspunkt i en eller flere af de 
tre indikatorer, Rådet har vedtaget; mener, at medlemsstater, der udelukkende anvender 
indikatoren "arbejdsløse husstande", risikerer systematisk at negligere problemer såsom 
fattigdom hos beskæftigede, energifattigdom, fattigdom hos eneforældre, børnefattigdom 
og social udstødelse; henstiller til medlemsstaterne, at de ikke misbruger deres frihed til 
vælge indikator til at sætte mål for fattigdomsbekæmpelse, som er lettere at opfylde; 
henleder opmærksomheden på de problemer, som gør sig gældende for millioner af 
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pensionister i EU, hvis pensioner ikke er tilstrækkelige til at få økonomien til at løbe 
rundt og dække deres særlige aldersrelaterede behov, navnlig på grund af de store 
udgifter til medicin og lægebehandling; understreger, at skole- og universitetsuddannelse 
for de mest udsatte grupper bør være en prioriteret målsætning, og at hver medlemsstat 
bør fastsætte mål herfor;

22. minder om, at Kommissionen har udnævnt 2010 til europæisk år for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse for at bekræfte og styrke Unionens politiske forpligtelse til 
at opnå afgørende fremskridt i fattigdomsbekæmpelsen og anerkende den grundlæggende 
ret for de personer, der er ramt af fattigdom eller social udstødelse, til at leve et værdigt 
liv og deltage fuldt ud i samfundet;

23. erindrer om, at det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010 
ikke blot skulle tage form af en mediekampagne, men være et initiativ, der kunne bidrage 
til yderligere at stimulere flerdimensionale politikker mod fattigdom og mere avancerede 
fattigdomsindikatorer; anmoder derfor Kommissionen om at foretage en kritisk 
gennemgang af, hvilke nye foranstaltninger medlemsstaterne har truffet for at overvinde 
fattigdom og social udstødelse i denne forbindelse;

24. påpeger, at der ifølge Eurostats indikator "risiko for fattigdom" i 2008 var næsten 85 
millioner personer med fattigdomsrisiko i Den Europæiske Union, og at tallet beregnet ud 
fra indikatoren "materielle afsavn" skønnes at ville stige til 120 millioner personer; 
mener, at Rådets afgørelse om fattigdomsindikatorer kan give anledning til uklarheder 
med hensyn til det samlede reduktionsmål, hvor 20 millioner personer skal løftes ud af 
fattigdom og udstødelse senest i 2020 (en reduktion på 23,5 % ifølge Eurostats indikator 
for fattigdomsrisiko, men kun 16,7 % beregnet ud fra indikatoren "materielle afsavn");

25. opfordrer atter Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de instrumenter og 
forbedre de lovgivningsmæssige rammer, der er nødvendige for at løse problemet med 
kønsbaserede lønforskelle;

26. påpeger, at den sociale beskyttelse, arbejdsmarkedspolitikkerne og socialpolitikken yder 
vigtige bidrag til at mindske omfanget og varigheden af den økonomiske krise ved at 
stabilisere arbejdsmarkedet og forbruget, og at den sociale beskyttelse har en 
stabiliserende virkning på både indtægts- og udgiftssiden;

27. anser en aktiv arbejdsmarkedspolitik (f.eks. uddannelse på arbejdspladsen og anden 
erhvervsrettet uddannelse) for at være et meget vigtigt bidrag til fattigdomsforebyggelse 
og en proces, hvori arbejdsmarkedets parter spiller en afgørende rolle; mener desuden, at 
en proaktiv arbejdsmarkedspolitik (i form af f.eks. erhvervspraktik for unge, beskyttede 
værksteder og arbejdspladser) også spiller en afgørende rolle for at sikre balancen på og 
lette adgangen til arbejdsmarkedet og bevare beskæftigelsen for ugunstigt stillede 
grupper;

28. mener, at det på både EU-plan og nationalt plan er nødvendigt at opretholde en fast 
målsætning om at gøre yderligere fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene via 
strategier til opfølgning af Kommissionens køreplan for ligestilling mellem kvinder og 
mænd, den europæiske ligestillingspagt, som Det Europæiske Råd har vedtaget, og de 
rammer for indsatsen på ligestillingsområdet, som arbejdsmarkedets parter på europæisk 
plan har fastlagt; 

29. understreger behovet for at skabe gennemsigtige lovgivningsmæssige rammer for 
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atypiske ansættelsesformer, der kan sikre forsvarlige arbejdsvilkår og en anstændig løn, 
idet opnåelsen af beskæftigelse er første skridt på vejen til bekæmpelse af fattigdom;

30. opfordrer medlemsstaterne til i det omfang, det er nødvendigt, at gennemgå 
socialsikringsordningerne for at forhindre de betydelige forskelle mellem kvinders og 
mænds pensionsniveauer og at overveje muligheden af at indføre korrektionsfaktorer, 
som tager hensyn til de afbrud i indbetalingerne af bidrag, der skyldes usikre 
ansættelsesforhold og familiemæssige forpligtelser;

31. understreger betydningen af individuelt baserede socialsikrings- og pensionsrettigheder 
med henblik på at sikre økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd;

32. påpeger, at da lige og fuld deltagelse i det økonomiske, politiske og sociale liv bør 
betragtes som en individuel rettighed, bør politikker for aktiv social integration anvende 
en helhedstilgang til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, navnlig ved at sikre 
fuld adgang til sociale tjenester af høj kvalitet og tjenester af almen (økonomisk) interesse 
for alle;

33. understreger, at ligestilling er en af forudsætningerne for bæredygtig vækst, 
beskæftigelse, konkurrencedygtighed og social samhørighed;

34. påpeger, at behovet for at begrænse lønforskellen mellem mænd og kvinder nyder bred 
anerkendelse i Europa ifølge Eurobarometers undersøgelse "Gender equality in the EU in 
2009";

35. understreger behovet for, at der – som led i indsatsen for at bekæmpe fattigdom og 
forbedre adgangen til anstændig beskæftigelse – på EU-plan og nationalt plan træffes 
foranstaltninger med henblik på at gøre det lettere at forene familie- og arbejdslivet; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at forbedre de offentlige børnepasningsordninger og 
give virksomhederne incitamenter til at etablere interne ordninger;

36. opfordrer medlemsstaterne til at gøre det nemmere at forene arbejds- og familielivet 
gennem konkrete foranstaltninger, som f.eks. forbedrer gennemskueligheden omkring 
lønforhold, ansættelsesprocedurer og forsikringsbidrag, forbedrer muligheden for at 
arbejde på flekstid og giver børnefamilier tilskud til deres udgifter;

37. understreger behovet for, at der på nationalt plan udarbejdes passende strategier for 
integration på arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelse samt særlige skatteordninger for 
eneforsørgerfamilier som led i kampen mod fattigdom, børnefattigdom og social 
udstødelse;

38. understreger behovet for, at der træffes foranstaltninger på nationalt plan og EU-plan med 
henblik på at bekæmpe forskelsbehandling i forbindelse med jobadgang og lønpolitik;

39. opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge hindringer for social integration som f.eks. 
energifattigdom, økonomisk udstødelse og hindringer for adgangen til informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT);

40. understreger betydningen af at koordinere politikken for bekæmpelse af arbejdsløshed og 
social udstødelse på alle forvaltningsniveauer for effektivt at kunne bekæmpe 
fattigdommen;

41. erindrer om, at bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse skal ske både i og uden for 
Den Europæiske Union med henblik på at opfylde Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes forpligtelse til at nå FN's udviklingsmål i 2015;
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42. minder medlemsstaterne om, at tilvejebringelse af passende børnepasningsordninger er en 
grundlæggende del af ligestillingen på arbejdsmarkedet; minder derfor medlemsstaterne 
om, hvor vigtigt det er, at Barcelonamålene om børnepasning nås, således at kvinder 
tilskyndes til at deltage på arbejdsmarkedet, og der skabes balance mellem arbejds- og 
familielivet;

43. opfordrer medlemsstaterne til at lette adgangen til uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer for indvandrere og etniske mindretal, hvilket vil lette 
deres deltagelse på arbejdsmarkedet.
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