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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Föräldrars fattigdom leder ofta till fattigdom hos barnen, vilket starkt påverkar dem senare 
i livet.

B. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i EU är nästan 18 procent och principen om 
lika lön för män och kvinnor är en av grundprinciperna i EU:s fördrag.

C. Det finns ett nära samband mellan extrem fattigdom, människohandel, rekrytering till 
prostitution och alla former av exploatering.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens jämställdhetsstrategi (2010–2015).

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ta vederbörlig hänsyn till de 
krav som parlamentet ställde i sina resolutioner av den 15 november 2007 om 
kartläggning av den sociala verkligheten1, av den 9 oktober 2008 om främjande av social 
integration och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, inom EU2, av den 
6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden3

och av den 19 oktober 2010 om minimiinkomstens roll när det gäller att bekämpa 
fattigdom och främja ett samhälle för alla i Europa i samband med att de utformar 
strategier och åtgärder för nästa fas i den öppna samordningsmetoden om social 
integration och socialt skydd, i strategin för social integration samt i huvudinitiativet 
Europa 2020 för att bekämpa fattigdom och social utestängning, där alla berörda aktörer 
ska engageras och göras delaktiga.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 
all sysselsättningspolitik och i alla särskilda åtgärder för att underlätta möjligheterna till 
sysselsättning, förhindra en överrepresentation av kvinnor inom arbeten med otrygga 
anställningsvillkor, få fler kvinnor i varaktig sysselsättning samt förbättra deras 
karriärmöjligheter och minska könssegregationen på arbetsmarknaden genom att angripa 
de direkta och indirekta orsakerna till den.

4. Europaparlamentet påminner om de stora skillnaderna mellan dem som bor på 
landsbygden och dem som bor i städer när det gäller tillträde till utbildning, sysselsättning 
och arbete av hög kvalitet. Parlamentet anser det mycket viktigt att alla dessa personer, 
särskilt de yngsta och mest utsatta, får god utbildning, inbegripet yrkes- och 
universitetsutbildning, och uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att 
genom ett effektivt system med aktiva politiska insatser och lämpliga åtgärder på 
utbildningsområdet stödja dessa grupper så att de snabbt kan anpassa sig till 
arbetsmarknadens krav.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0541.
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0467.
3 Antagna texter, P6_TA(2009)0371.
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5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedriva en hållbar politik som ger alla 
människor, även de svagaste och mest missgynnade grupperna, tillträde till 
arbetsmarknaden och att nå en bättre balans mellan arbets-, privat- och familjeliv genom 
att fullt ut verka för lika möjligheter och främja sådana tjänster som är nödvändiga för 
dessa ändamål i form av stödjande åtgärder såsom flexibla arbetstider och lättillgänglig 
barnomsorg till rimligt pris.

6. Europaparlamentet understryker att den ekonomiska krisen har lett till att arbetslösheten 
och de sociala problemen fortsätter att öka i ett flertal medlemsstater och på olika sätt 
påverkar yngre och äldre, kvinnor och män samt deras familjer. Parlamentet uppmanar 
därför EU och medlemsstaterna att öka sina insatser och vidta särskilda åtgärder för att 
utrota fattigdom och bekämpa social utestängning, eftersom fattigdom och social 
utestängning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och drabbar minst 
en av sex europeiska medborgare. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att särskilt fokusera på de mest utsatta grupperna (hushåll med 
ensamstående föräldrar, familjer med tre eller flera barn, personer med funktionshinder, 
etniska minoriteter och särskilt romer, människor som bor i de minst gynnade 
mikroregionerna, personer med nedsatt arbetsförmåga och unga personer utan 
arbetslivserfarenhet). Parlamentet anser att tillträde till utbildning och arbetsmarknaden 
samt samhällsdeltagande är förutsättningar för ett värdigt liv. EU och medlemsstaterna 
uppmanas att se till att åtgärder vidtas för att utrota fattigdom bland barn och att se till att 
alla barn ges lika möjligheter i livet.

7. Eftersom arbetslöshet, även för kvinnor, är huvudorsaken till fattigdom, bristande 
jämställdhet och social utestängning anser Europaparlamentet att man med riktade 
åtgärder ska upprätthålla och skapa sysselsättning (t.ex. genom deltidsarbete med flexibla 
arbetstider för kvinnor med ansvar för barn). Dessutom föreslår parlamentet att det vid 
sidan av arbetsmarknadsåtgärder ska genomföras riktade åtgärder för att förbättra de 
sociala trygghetssystemen (t.ex. inrättande av barnomsorg för att hjälpa kvinnor att 
återvända till arbetsmarknaden).

8. Europaparlamentet påpekar att en tredjedel av Europas hushåll med ensamstående 
föräldrar lever i fattigdom.

9. Europaparlamentet menar att fattigdomen bland kvinnor inte bara beror på den senaste 
tidens ekonomiska kris, utan också är en följd av olika faktorer, däribland stereotyper, 
löneskillnader mellan kvinnor och män, problem orsakade av svårigheten att förena 
familjeliv med yrkesliv, kvinnors längre livslängd och, rent allmänt, de olika formerna av 
könsdiskriminering som främst drabbar kvinnor.

10. Europaparlamentet understryker att kvinnor löper större risk att inte bli återanställda om 
de förlorar sitt arbete, och att de även löper större risk att missgynnas vid rekryteringar, då 
otrygga anställningsvillkor och ofrivilligt deltidsarbete är vanligare bland kvinnor och 
deras löner fortfarande är lägre än männens.

11. Europaparlamentet betonar att bristen på omsorgstjänster för omsorgsberoende personer 
såväl som på olika ledighetsformer och flexibla arbetslösningar för båda föräldrarna ofta 
hindrar kvinnor från att delta på arbetsmarknaden eller arbeta heltid.
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12. Europaparlamentet betonar att det inte behövs ökade medel till Europeiska socialfonden.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka den europeiska strategin för social 
integration och socialt skydd i enlighet med initiativet ”Europeisk plattform mot 
fattigdom” och intensifiera insatserna för att förbättra situationen för framför allt 
ensamstående föräldrar så att de kan leva ett värdigt liv.

14. Europaparlamentet understryker behovet av att minska den löneskillnad mellan kvinnor 
och män som gör att kvinnor med samma kompetens och samma anställning halkar efter 
lönemässigt och som därmed skapar fattigdom bland kvinnliga pensionärer och änkor.

15. Europaparlamentet anser att äldre kvinnor på arbetsmarknaden kan utsättas för både direkt 
eller indirekt diskriminering och diskriminering på flera grunder, och att situationen måste 
åtgärdas. Parlamentet betonar att sysselsättning måste betraktas som det bästa sättet att 
bekämpa fattigdom bland kvinnor och anser att kvinnor i alla åldrar lättare ska kunna delta 
i program för livslångt lärande. Det krävs fortsatt stöd för att göra det möjligt att förena 
familjeliv, yrkesliv och studier och frågan måste ges särskild uppmärksamhet.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast möjligt utveckla och 
genomföra en strategi med målet att halvera barnfattigdomen till 2012, och att rent 
allmänt bryta fattigdomsspiralen eftersom det finns en stor risk för att bestående fattigdom 
överförs från föräldrar till barn, vilket kraftigt kan försämra barnens möjligheter till ett 
bättre liv. Parlamentet framhåller därför behovet av att integrera barns individuella 
rättigheter i alla EU:s strategier och åtgärder för att övervaka och utvärdera åtgärder som 
vidtagits för att utrota barnfattigdom, identifiera och utveckla prioriterade åtgärder, 
förbättra datainsamlingen och vidareutveckla gemensamma indikatorer på EU-nivå. 
Parlamentet anser i detta sammanhang att det är viktigt att underlätta ensamstående 
föräldrars inträde och återinträde på arbetsmarknaden liksom det sociala skyddet för 
hushåll med en förälder mot bakgrund av de problem som de ställs inför, samt att ge 
konkret stöd till stora familjer. Parlamentet anser att barn som kommer från fattiga hem 
där ingen arbetar måste få särskild uppmärksamhet och stöd så att man kan förhindra 
framtida fattigdom.

17. Europaparlamentet betonar att internationella studier visar att kvinnor är 
överrepresenterade bland de arbetande fattiga på grund av bristande jämställdhet 
(yrkessegregering, lönediskriminering osv.). Löneskillnaderna ökar ytterligare på grund av 
kvinnors traditionella omsorgsansvar. Dessa två faktorer leder till att kvinnor i hög grad 
missgynnas ekonomiskt även när de blir gamla (skillnader i pensioner och besparingar).

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att analysera den ekonomiska nedgången 
och undersöka de förändrade anställningsvillkoren och hur detta påverkar de utsatta 
grupperna, fattigdomen och den sociala utestängningen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att identifiera, anta och 
övervaka särskilda könsindikatorer inom fattigdomsutrotning och främjande av social 
integration.

20. Europaparlamentet uppmanar relevanta nationella myndigheter att se över sin policy i 
invandrarfrågor för att få fram vilka de strukturella hindren är för invandrares fulla 
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deltagande på arbetsmarknaden. De uppmanas också att samla in uppgifter om de 
framsteg som gjorts för att bekämpa diskriminering gentemot utsatta grupper samt att 
utvärdera effekten av de nedskärningar som rör tillgången till hälso- och sjukvård, 
utbildning och socialt skydd.

21. Europaparlamentet noterar rådets beslut av den 17 juni 2010 om att låta medlemsstaterna i 
samarbete med regionerna sätta sina nationella mål för att minska antalet personer som 
riskerar att drabbas av fattigdom och utestängning på basis av en eller flera av de tre 
indikatorer som rådet enats om. Medlemsstater som endast använder indikatorn 
”arbetslösa hushåll” riskerar att systematiskt negligera problem såsom fattigdom bland 
förvärvsarbetande, energifattigdom, fattigdom bland ensamstående föräldrar,
barnfattigdom och social utestängning. Medlemsstaterna uppmanas att inte utnyttja 
möjligheten att välja sina egna indikatorer för att nå de mindre ambitiösa målen i 
fattigdomsbekämpningen. Parlamentet uppmärksammar det svåra läge som miljontals 
europeiska pensionärer befinner sig i, vars pensioner inte räcker till att leva på och inte 
täcker åldersrelaterade behov, mycket på grund av de höga kostnaderna för läkemedel och 
medicinsk vård. Parlamentet anser att skol- och universitetsutbildning för de mest utsatta 
grupperna bör vara ett prioriterat mål och att varje medlemsstat bör fastställa sina mål för 
att uppnå detta.

22. Europaparlamentet påminner om att kommissionen har utsett år 2010 till Europeiska året 
för bekämpning av fattigdom och social utestängning i syfte att framhålla och stärka 
EU:s politiska engagemang för att påskynda fattigdomsbekämpningen och lyfta fram den 
grundläggande rätt som personer som drabbats av fattigdom eller social utestängning har 
att leva ett värdigt liv och vara helt integrerade i samhället.

23. Europaparlamentet erinrar om att Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social 
utestängning inte var tänkt att endast bli en mediekampanj, utan även ett initiativ för att 
stimulera en flerdimensionell politik mot fattigdom med mer avancerade 
fattigdomsindikatorer. Parlamentet ber därför kommissionen att göra en kritisk översikt 
över de nya åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att komma till rätta med 
fattigdom och social utestängning i detta sammanhang.

24. Europaparlamentet påpekar att enligt Eurostats indikator på risken att hamna i fattigdom 
var det nästan 85 miljoner människor i EU som riskerade att hamna i fattigdom 2008, och 
enligt indikatorn för materiell fattigdom beräknas siffran att öka till 120 miljoner.
Parlamentet anser att rådets beslut om fattigdomsindikatorer kan ge upphov till 
tvetydigheter om det allmänna minskningsmålet att lyfta 20 miljoner människor ur 
fattigdom och social utestängning före 2020 (en minskning på 23,5 % enligt Eurostats 
indikator på risken att hamna i fattigdom, men endast på 16,7 % enligt indikatorn på 
materiell fattigdom).

25. Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen och medlemsstaterna att stärka 
instrumenten och förbättra lagstiftningsramen för att minska löneklyftan mellan kvinnor 
och män.

26. Europaparlamentet påpekar att social trygghet, arbetsmarknadsåtgärder och socialpolitik 
bidrar starkt till att göra lågkonjunkturen mindre djup och långvarig eftersom 
arbetsmarknaderna och konsumtionen stabiliseras därigenom. Sociala trygghetssystem 
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verkar stabiliserande på både inkomst- och utgiftssidan.

27. Europaparlamentet anser att en aktiv sysselsättningspolitik (t.ex. internutbildning, 
yrkesutbildning och utbildning) är mycket viktig för att förebygga fattigdom, och att 
arbetsmarknadens parter har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang. Dessutom 
anser parlamentet att det är viktigt med en proaktiv sysselsättningspolitik 
(t.ex. arbetslivserfarenhet för unga, skyddade verkstäder och arbetsplatser) för att 
åstadkomma balans på och öka tillgängligheten till arbetsmarknaden samt upprätthålla 
sysselsättningen för missgynnade grupper.

28. Europaparlamentet anser att det på såväl EU-nivå som nationell nivå krävs ett starkt 
engagemang för fortsatt utveckling mot jämställdhet genom strategier för att förverkliga 
kommissionens färdplan för jämställdhet, den europeiska pakten för jämställdhet som 
Europeiska rådet antagit och den åtgärdsram för jämställdhet som antagits av 
EU:s arbetsmarknadsparter.

29. Europaparlamentet understryker att det måste inrättas ett transparent regelverk för 
atypiska anställningsformer så att goda arbetsförhållanden och rimliga löner kan 
garanteras, med tanke på att en viktig drivkraft för att bekämpa fattigdom är att få ett 
arbete.

30. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i förekommande fall se över 
socialförsäkringssystemen för att förhindra alltför stora skillnader mellan kvinnors och 
mäns pensioner, och att överväga att införa korrigeringsfaktorer som tar hänsyn till de 
avbrott i avgiftsinbetalningar som uppstår i samband med osäkra anställningar och det 
ansvar som kommer med moderskap.

31. Europaparlamentet betonar vikten av individuella socialförsäkringar och 
pensionsrättigheter för att garantera ekonomiskt oberoende för kvinnor och män.

32. Europaparlamentet betonar att en aktiv politik för social integration bör ha ett 
helhetsperspektiv för att utrota fattigdom och social utestängning eftersom jämlikt och 
fullständigt deltagande i det ekonomiska, politiska och sociala livet bör betraktas som en 
individuell rättighet, särskilt genom att se till att alla har full tillgång till kvalitativa sociala 
tjänster och tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse.

33. Europaparlamentet framhäver att jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt, 
sysselsättning, konkurrenskraft och social sammanhållning.

34. Europaparlamentet poängterar att det enligt Eurobarometerns särskilda undersökning om 
jämställdhet i EU 2009 finns en allmän enighet i Europa om behovet att minska 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

35. Europaparlamentet betonar att man, som ett led i insatserna för att bekämpa fattigdom och 
förbättra möjligheterna till värdig sysselsättning, måste vidta åtgärder på EU-nivå och 
nationell nivå för att göra det lättare att förena familjeliv och arbete. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att förbättra den offentliga barnomsorgen och 
uppmuntra företagen att inrätta sin egen barnomsorg.
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36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka möjligheterna att förena yrkes- och 
familjeliv genom konkreta åtgärder, såsom att förbättra insynen i förfarandena för 
lönesättning och rekrytering samt i försäkringsavgifterna, underlätta flexibla arbetstider 
och balansera kostnaderna för föräldraskap.

37. Europaparlamentet framhåller behovet av att man på nationell nivå utvecklar lämpliga 
strategier för arbetsmarknadsintegration och utbildningsåtgärder samt särskilda 
skatteregler för ensamstående föräldrar, som ett led i bekämpningen av fattigdom, 
barnfattigdom och social utestängning.

38. Europaparlamentet framhåller att åtgärder måste vidtas på såväl nationell nivå som 
EU-nivå för att bekämpa diskriminering när det gäller möjligheterna på arbetsmarknaden 
och i lönepolitiken.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka hinder för social 
delaktighet, såsom energifattigdom, ekonomisk utestängning och hinder i tillgången till 
informations- och kommunikationsteknik (IKT).

40. Europaparlamentet framhåller att man måste samordna politiken för att bekämpa 
arbetslöshet och social utestängning på samtliga förvaltningsnivåer för att effektivt kunna 
bekämpa fattigdom.

41. Europaparlamentet erinrar om att kampen mot fattigdom och social utestängning ska föras 
både i och utanför EU för att EU och medlemsstaterna ska kunna fullfölja sina åtaganden 
att nå FN:s millennieutvecklingsmål senast 2015.

42. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att en av grundstenarna i en jämställd 
arbetsmarknad är att kunna erbjuda en lämplig barnomsorg. Parlamentet påminner därför 
medlemsstaterna om hur viktigt det är att Barcelonamålen om barnomsorg uppnås, så att 
kvinnor uppmuntras delta på arbetsmarknaden och lättare kan förena arbete och familjeliv.

43. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta tillträdet till 
utbildningsprogram för invandrare och etniska minoriteter för att de lättare ska kunna 
delta på arbetsmarknaden.
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