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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 understryker betydelsen av flaggskeppsinitiativet ”Plattformen mot 
fattigdom och social utestängning”. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut 
utnyttja EU-programmet Progress och det kommande programmet för social förändring 
och social innovation, framför allt för att på ett effektivt sätt uppfylla jämställdhetsmålen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för tillgången till 
stöd från Europeiska socialfonden och att använda medlen för riktade program mot 
fattigdom.

2. Europaparlamentet konstaterar att sedan krisen inleddes har arbetslösheten för kvinnor 
varit konstant högre än för män, vilket innebär att kvinnor har ytterligare ett problem att 
tampas med på arbetsmarknaden förutom de som redan finns, här avses bl.a. direkt eller 
indirekt diskriminering, dubbel diskriminering för kvinnor med funktionsnedsättning, 
löneskillnader mellan kvinnor och män, osäkra arbetsförhållanden, fattigdom bland 
förvärvsarbetande, en hög andel kvinnor i den informella sektorn med lägre löner, sämre 
socialt skydd och otillräckliga pensionsrättigheter. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att utfärda en rekommendation till medlemsstaterna om åtgärder mot 
segmentering på arbetsmarknaden, eftersom segmenteringen gör att kvinnor har begränsat 
tillträde till sysselsättning av hög kvalitet och med anständig lön.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden med åtgärder som bl.a. garanterar fri tillgång till offentlig barnomsorg 
och till vårdtjänster för anhöriga samt ökar utbildningsresurserna och programmen för 
yrkesutbildning.

4. Europaparlamentet känner oro inför de stora nedskärningarna i offentliga utgifter som är 
ett resultat av de åtstramningsåtgärder som man tvingats vidta och som har lett till att 
arbeten och tjänster inom den offentliga sektorn har försvunnit, vilket tvingar många 
kvinnor att gå från avlönat till oavlönat arbete och gör att de utsätts för en högre risk att 
drabbas av fattigdom.

5. Europaparlamentet vill fästa medlemsstaternas uppmärksamhet på behovet av 
inkomstförbättrande åtgärder, inklusive en utveckling av minimiinkomstregler och 
socialförsäkringssystem för personer som har svårt att tillgodose sina egna grundläggande 
behov, särskilt personer med barn, och i synnerhet ensamstående föräldrar.


