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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:

1. understreger betydningen af flagskibsinitiativet den europæiske platform mod fattigdom 
og social udstødelse; opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuldt brug af EU’s Progress-
program og det kommende program for social udvikling og innovation, navnlig med 
hensyn til effektiv opfyldelse af målsætningerne for ligestilling mellem kønnene;  
opfordrer medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt til at få adgang til Den 
Europæiske Socialfond og til at anvende midlerne til målrettede programmer mod 
fattigdom; 

2. konstaterer, at ledighedsraten for kvinder siden krisens begyndelse konstant har været 
højere end for mænd, hvilket ene og alene har bidraget til at skærpe de eksisterende 
udfordringer, som kvinder står over for på arbejdsmarkedet, herunder direkte og indirekte 
forskelsbehandling, dobbelt diskrimination af handicappede kvinder, ulighed i løn, 
deltidsarbejde, usikre arbejdsvilkår, fattigdom blandt arbejdstagere, høj koncentration i 
den uformelle sektor med lavere indkomst og utilstrækkelige pensionsrettigheder; 
anmoder i denne forbindelse Kommissionen om at udsende en henstilling til 
medlemsstaterne om at bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet, idet denne fører til 
utilstrækkelig adgang for kvinder til gode arbejdspladser med rimelig aflønning;

3. opfordrer medlemsstaterne til at støtte kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 
foranstaltninger såsom garanti for fri adgang til offentlig børnepleje og pleje til 
omsorgsafhængige personer og øget ressourcer til uddannelse og 
erhvervskompetencegivende programmer;

4. er bekymret over de store nedskæringer i de offentlige udgifter, som indførelsen af 
spareforanstaltningerne har resulteret i, og som har ført til alvorlige indskrænkninger af 
offentlige stillinger og tjenesteydelser, som har tvunget mange kvinder til at skifte fra 
betalt til ubetalt arbejde, hvorved de udsættes for en stor fattigdomsrisiko; 

5. henleder medlemsstaternes opmærksomhed på behovet for indkomstforbedrende 
foranstaltninger, herunder udviklingen af minimumsindkomstordninger og sociale 
bistandsprogrammer for personer, der har vanskeligt ved at opfylde deres grundlæggende 
behov, navnlig personer med børn og særligt enlige forældre.


