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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott införliva följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Jämställdhetspolitiken kan utgöra ett viktigt bidrag till hanteringen av demografiska 
utmaningar, framför allt genom att främja kvinnors integration på arbetsmarknaden och 
minska risken för kvinno- och barnfattigdom.

B. Kvinnor lever längre än män och den växande skillnaden i förväntad livslängd mellan 
kvinnor och män kan leda till att äldre kvinnor i högre grad riskerar att drabbas av 
isolering, omsorgsberoende och fattigdom.

C. Den europeiska befolkningens åldrande och den ökade bördan i form av kroniska 
sjukdomar, varav vissa främst berör kvinnor, är en av de största utmaningarna för EU på 
folkhälsoområdet. De nationella, regionala och lokala myndigheterna kommer att ha en 
mycket viktig roll när det gäller att garantera kontinuitet, säkerhet och kvalitet vid 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård samt folkhälsotjänster.

1. Europaparlamentet uppmanar de behöriga unionsorganen samt de behöriga nationella, 
regionala och lokala myndigheterna att, inom ramen för sammanhållningspolitiken och 
med tanke på EU 2020-strategin, öka sina insatser för att analysera om de 
sammanhållningspolitiska åtgärder som vidtagits till förmån för jämställdhet och kampen 
mot diskriminering har varit effektiva, särskilt när det gäller den nya demografiska 
utvecklingen, som kännetecknas av en åldrande befolkning och stora migrationsflöden 
från både tredjeländer till EU och inom EU från öst till väst och från landsbygd till tätort, 
och att särskilt uppmärksamma kvinnor som är drabbade av social utestängning.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla 
regionala och lokala myndigheter i EU inkluderar åtgärder för jämställdhetsintegrering i 
sina finansieringsförslag inför den kommande programperioden för 
sammanhållningspolitiken, och även målet att minska de negativa konsekvenserna av de 
demografiska förändringarna.

3. Europaparlamentet påpekar att omsorgspolitiken och tillhandahållandet av 
omsorgstjänster på ett påtagligt sätt är kopplade till uppnåendet av jämställdhet. 
Parlamentet understryker att bristen på överkomliga, tillgängliga och högkvalitativa 
omsorgstjänster i de flesta medlemsstater och det faktum att omsorgsarbetet inte är jämnt 
fördelat mellan kvinnor och män har en direkt negativ inverkan på kvinnors förmåga att 
delta i alla aspekter av det sociala, ekonomiska, kulturella och politiska livet.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom nästa period för 
sammanhållningspolitiken och i samarbete med regionala myndigheter införa särskilda 
program och projekt för att utveckla och förbättra kvinnors aktiva deltagande i små- och 
medelstora företag, vilket direkt skulle kunna förbättra kvinnors sysselsättning och 
förhindra kompetensflykt bland ungdomar från landsbygdsområden till städerna eller 
utomlands, för att motverka en demografisk nedgång.
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5. Europaparlamentet uppmanar de behöriga unionsorganen samt de behöriga nationella, 
regionala och lokala myndigheterna att, inom sina respektive behörighetsområden och 
inom nästa period för sammanhållningspolitiken, vidta åtgärder för finansiellt stöd för 
moderskap och barnomsorg genom utdelning av kuponger, bonusar och bidrag, främja 
utbudet av tjänster och förmåner inom barn- och familjeomsorg, och genomföra effektiva 
åtgärder som gör det möjligt att förena yrkes- och familjeliv, med hänsyn tagen till 
flexibel arbetstid för föräldrar (som ett fritt val) och ett tillräckligt utbud av högkvalitativa 
omsorgstjänster till överkomliga priser för barn och äldre samt andra behövande personer, 
så att föräldrarna, särskilt mödrarna, kan förena yrkesliv och familjeliv. Parlamentet 
understryker att vissa länder har genomfört en politik som gör det möjligt att förena yrkes-
och familjeliv, på basis av ett fritt val mellan helt likvärdiga alternativ, för att höja både 
andelen män och kvinnor på arbetsmarknaden och födelsetalen.

6. Europaparlamentet önskar i detta avseende att distansarbete utvecklas när det är möjligt 
inom ramen för en ambitiös lagstiftning som gör det möjligt att sammanjämka de 
anställdas och företagens intressen.

7. Europaparlamentet anser att man inom den nya strategin för sammanhållningspolitiken 
efter 2013 bör ge mer ekonomiskt stöd till uppbyggnad av barnomsorg för barn i 
förskoleåldern, med tanke på de pågående demografiska förändringarna i Europa och för 
att göra det lättare att förena yrkes- och familjeliv.

8. Europaparlamentet understryker den växande och avgörande betydelsen av att de lokala 
och regionala myndigheterna i EU främjar lika möjligheter för kvinnor och män i syfte att 
möta den demografiska utmaningen, och uppmanar med kraft myndigheterna att integrera 
sin politik på området i sina decentraliserade samarbetsprojekt för att ge kvinnor, och 
särskilt de mest sårbara kvinnorna som invandrare, kvinnor tillhörande etniska 
minoriteter, funktionshindrade kvinnor, kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld samt 
arbetslösa kvinnor över 45 år, tillgång till ny informationsteknik och mikrofinansiering av 
näringsverksamhet.

9. Europaparlamentet uppmanar Eurostat att i det regionala indexet för mänsklig utveckling 
inbegripa faktorer som hänför sig till osynligt obetalt arbete fördelat enligt kön, och 
betrakta de tre parallella roller som kvinnor ofta har (dvs. som mödrar, döttrar samt mor-
och farmödrar) såsom en kompletterande del av de etablerade men fortfarande 
otillräckliga sociala infrastrukturerna på regional nivå, till följd av den nyligen 
genomförda OECD-studien ”Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around 
the World”1.

10. Europaparlamentet påpekar att fördelningen av arbetsuppgifter inom hemmet och familjen 
är mycket ojämn mellan kvinnor och män, vilket leder till att framför allt kvinnor hänvisas 
till flexibla arbetsformer eller till och med avstår från förvärvsarbete. Parlamentet 
framhåller att detta påverkar kvinnors karriärer, de ständiga löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män samt intjänandet av pensionsrättigheter.

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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11. Europaparlamentet uppmanar Eurostat att analysera och utarbeta indikatorer för att mäta 
och bedöma kvinnors och mäns deltagande i ideellt arbete, för att på så sätt visa på 
kvinnors och mäns insatser för social sammanhållning, indelat efter region, och för bättre 
livskvalitet, framför allt för dem som lever under fattiga förhållanden.

12. Europaparlamentet önskar att kvinnors deltagande i frivilligarbete räknas som förvärvad 
erfarenhet, att arbetet erkänns och att det inte är en nackdel när det gäller kvinnors rätt till 
sjukförsäkring och ålderspensionsförsäkring.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå särskilda initiativ inom ramen för 
Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012, som ska ägnas 
den verksamhet som utförs av äldre kvinnor för att värdesätta deras insatser för social och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet poängterar att principen om solidaritet mellan 
generationerna är en central byggsten i den europeiska sociala modellen, och följaktligen 
för den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Parlamentet efterlyser 
insatser för att främja flexibla pensionslösningar och göra det möjligt att kombinera 
pension med deltidsarbete för att uppmuntra kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden 
under längre tid. Parlamentet kräver att de offentliga myndigheterna på olika nivåer intar 
en aktiv roll för att upprätthålla denna princip och engagerar sig i arbetet med att garantera 
högkvalitativa sociala tjänster av allmänt intresse.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förstärka insatserna för tillräckliga 
pensioner genom att bekämpa könsdiskriminering på arbetsmarknaden, framför allt 
genom att minska könsskillnaderna när det gäller karriärmöjligheter och lön och genom 
att se till att kompensation för tid som ägnats åt familjeomsorg införs i pensionssystemen.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att främja 
olika former av stöd till familjer som tar hand om omsorgsberoende äldre.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja former av 
generationsövergripande utbildning, genom att t.ex. engagera ungdomar, skolor och 
organisationer i IKT-utbildningsprojekt som riktas till äldre personer eller genom att ta 
tillvara deras kompetens i icke-schemalagda projekt.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala myndigheterna att 
utveckla och stödja olika sätt att engagera äldre i formell och icke-formell utbildning, i 
frivilligverksamhet och i samhällsaktiviteter.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt 
folkhälsans inverkan på den demografiska utmaningen och att vidta lämpliga åtgärder mot 
den ökade sjukdomsbörda som påverkar kvinnor och män, framför allt genom att 
möjliggöra finansiering av cancerscreening för kvinnor och män inom ramen för de olika 
sammanhållningspolitiska instrumenten, med särskild hänsyn till regioner med otillräcklig 
tillgång till offentlig sjukvård.
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