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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:

1. Europaparlamentet påpekar att på de områden inom arbetsmarknaden där likabehandling 
av män och kvinnor uppnåtts har detta visat sig ha en positiv inverkan på landets 
ekonomiska och sociala utveckling, och att man därför inte får överge 
jämställdhetspolitiken i kristider. Trots att medlemsstaterna och kommissionen uttryckt 
sitt engagemang i denna fråga har man emellertid ännu inte på ett konsekvent sätt lyckats 
få till stånd lika villkor. 

2. Europaparlamentet betonar att en utökad barnomsorg och en professionalisering av 
äldreomsorgen i hemmet är en viktig åtgärd för att öka möjligheterna att förena arbete och 
familj. 

3. Europaparlamentet anser att man på grund av den demografiska förändringen måste ta till 
vara kvinnors potential för att motverka den ökande bristen på kvalificerad arbetskraft.

4. Europaparlamentet välkomnar att kvinnor nästan överallt numera når högre 
utbildningsnivåer än män, men beklagar att detta inte har lett till minskade löneskillnader 
mellan kvinnor och män, vilka bidrar till att kvinnor löper högre risk att drabbas av 
fattigdom.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra mer för att se till att pojkar och 
flickor redan i skolan uppmuntras att intressera sig för alla typer av yrken för att förhindra 
en könssegregerad arbetsmarknad och motverka det faktum att kvinnor i högre grad är 
representerade inom sämre betalda yrken. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaternas arbete för att öka 
invandrarkvinnors yrkesmöjligheter, och därmed deras chanser att själva bestämma över 
sina liv, genom att förbättra deras tillgång till utbildning och yrkesutbildning.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och Europaparlamentet att följa 
kriterierna för jämställdhetsbudgetering när man utarbetar budgeten. 


