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FÖRSLAG

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

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor (Cedaw), 

– med beaktande av sin resolution av den 3 februari 20091 om icke-diskriminering grundad 
på kön och solidaritet mellan generationer, och av följande skäl:

A. Det är dags att ta de könsspecifika aspekterna av förhållandet mellan generationerna i 
betraktande.

B. Med sina ambitiösa sysselsättningsmål ska EU 2020-strategin öka sysselsättningen bland 
kvinnor och män i åldrarna 20–64 år till 75 procent fram till 2020, samtidigt som en 
demografisk utmaning väntar.

C. Under perioder då befolkningsstrukturen förändras spelar föräldrar en särskilt 
betydelsefull roll eftersom de efterfrågas både på arbetsmarknaden och som (extra) 
mammor och pappor, och risken att detta dubbla ansvar endast faller på kvinnorna måste 
förebyggas.

D. De demografiska förändringarna har haft stor inverkan på privat- och yrkeslivet, särskilt 
för kvinnor, samtidigt som otillräckliga tjänster, otillräckliga bidrag, den långsamma och 
mödosamma integrationen på den reguljära arbetsmarknaden, långa perioder av otrygga 
och tillfälliga anställningar och otillräckligt stöd till unga par är några av orsakerna till att 
unga människor väntar med att bilda familj och skaffa barn.

E. Kvinnor lever längre än män och utgör en ökande andel av den äldre befolkningen.

F. Medlemsstater och regioner med effektiva, flexibla och samordnade sociala 
trygghetssystem har högre födelsetal, trots att de har en hög sysselsättningsgrad bland 
kvinnor.

G. Alla europeiska länder lider brist på unga hantverkare samtidigt som de äldres erfarenhet 
och kompetens undervärderas, varför olika hantverk riskerar att försvinna, särskilt sådana 
som traditionellt utövas främst av kvinnor. 

1. Europaparlamentet vill att könsperspektivet ska ägnas särskild uppmärksamhet när den 
demografiska utmaningen och solidariteten tas i betraktande, eftersom könsbetingade 
relationer styr hela livscykeln från födelsen till ålderdomen, påverkar tillgången till 
resurser och möjligheter och formar människors beslut i livets alla skeden.

2. Europaparlamentet anser det nödvändigt att främja solidaritet mellan generationerna, 
särskilt i ett jämställdhetsperspektiv, genom en riktad skattepolitik, åtgärder för ett aktivt 
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åldrande, bostadspolitik och integrerade nätverk för tjänster för barn, äldre, 
funktionshindrade och omsorgsbehövande människor, med målsättningen att förbättra
möjligheterna att förena yrkes-, familje- och privatliv.

3. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att åtgärda det könsrelaterade 
lönegapet mellan kvinnor och män – för närvarande i genomsnitt 17 procent i EU:s 
27 medlemsstater – eftersom det får konsekvenser i form av lägre inkomster från och med 
det första barnets födelse och i förlängningen även lägre pensioner och större andel fattiga 
bland äldre kvinnor.

4. Europaparlamentet framhåller vikten av individuellt baserade socialförsäkrings- och 
pensionsrättigheter som också inräknar obetalt omsorgsarbete.

5. Europaparlamentet understryker att det är möjligt att förena arbete och familj endast om 
obetald omsorg delas mer lika mellan kvinnor och män och om tillgänglig och ekonomiskt 
överkomlig familjeomsorg av god kvalitet tillhandahålls. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa tillgängliga och flexibla tjänster av god kvalitet och till ett 
rimligt pris, och i synnerhet tillgång till barnomsorg, med målet att säkerställa sådana 
villkor att man kan garantera 50 procent av den omsorg som behövs för barn upp till tre år
och 100 procent av den omsorg som behövs för barn i åldern 3–6 år, samt att förbättra
tillgången till omsorg för andra omsorgsbehövande personer och goda ledighetsvillkor för 
både mammor och pappor. 

6. Europaparlamentet anser det nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra stödet inte bara 
vid mammaledighet utan även vid pappaledighet och föräldraledighet för arbetande 
pappor.

7. Europaparlamentet konstaterar att äldre kvinnor på arbetsmarknaden ofta diskrimineras 
direkt eller indirekt och på flera grunder, och att denna situation måste åtgärdas på ett 
adekvat sätt.

8. Europaparlamentet efterlyser insatser som främjar frivilligt arbete bland pensionerade och 
äldre kvinnor, som därigenom skulle dra nytta av sitt yrkeskunnande.

9. Europaparlamentet intygar att äldre kvinnor fyller en viktig funktion som vårdgivare, 
vilkas förmåga ofta undervärderas, och att de kan bidra till en bättre samordning av arbete 
och familjeliv. 

10. Europaparlamentet efterfrågar ett ökat deltagande av kvinnor i alla åldrar i program för 
livslångt lärande.

11. Europaparlamentet ber Europeiska jämställdhetsinstitutet att kartlägga och analysera 
relationerna mellan generationerna, med utgångspunkt i köns- och 
åldersgruppsindikatorer.

12. Europaparlamentet begär att initiativ till hjälp för unga och äldre som vill bilda 
generationsöverskridande företag tillsammans får ett erkännande.
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13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över 
välfärdssystemen där de alltjämt uppvisar avsevärda skillnader mellan mäns och kvinnors 
pensioner, och att överväga att införa korrigeringsfaktorer som tar hänsyn till de avbrott i 
avgiftsinbetalningarna som uppstått i samband med tillfälliga anställningar och 
moderskap. 

14. Europaparlamentet anser att hemtjänst för äldre kan främjas och organiseras genom 
incitament till självständiga och kooperativa arbetsformer, genom avtal med de lokala 
myndigheterna och genom särskilda familjecheckar. 

15. Europaparlamentet understryker att den digitala klyftan – en företeelse som framför allt
berör kvinnor, särskilt äldre, och som leder till yrkesmässig och social utestängning –
skulle kunna åtgärdas genom att skolor organiserar IT-utbildningsinitiativ av 
experimentell karaktär. 
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