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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at socialydelser af almen interesse spiller en afgørende rolle i 
bekæmpelsen af social udstødelse og forskelsbehandling, beskyttelse af 
menneskerettighederne og den menneskelige værdighed, fremme af social retfærdighed og 
beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne, 
beskyttelse af børns rettigheder, afbalancering af privatliv og professionelt liv og opnåelse 
af økonomisk, social og regional samhørighed, 

B. der henviser til, at kønsopdeling i socialydelser, både på sektorniveau og fagligt, har en 
skadelig virkning på arbejdsvilkårene og lønniveauer, og at ulønnet husligt arbejde, 
børnepasning og ældrepleje overvejende udføres af kvinder,

C. der henviser til, at socialydelser af almen interesse, og navnlig adgang til tjenesteydelser 
for pasning af børn, ældre og andre plejekrævende, er afgørende for lige deltagelse af 
kvinder og mænd på arbejdsmarkedet og hvad angår uddannelse og efteruddannelse,

D. der henviser til, at udvidelsen af socialydelser af almen interesse har medvirket til at 
tiltrække flere kvinder til arbejdsmarkedet,

1. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fastholde eksistensen af socialydelser af 
almen interesse, der er tilgængelige, til overkommelige priser og af høj kvalitet, og til at 
sikre ikke-forskelsbehandlende adgang til dem for alle borgere uanset køn, indkomst, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering eller 
ansættelsesmæssige forhold; betragter sociale ydelser som fundamentale for at sikre 
ligestilling mellem kvinder og mænd, da sociale ydelser som sundhedsydelser og 
børnepasningsfaciliteter udgør grundpiller i indsatsen for at øge kvinders 
beskæftigelsesfrekvens og ligestilling mere generelt;

2. insisterer på behovet for at forhindre den nuværende finansielle og økonomiske krise og 
de fremtidige økonomiske udsigter i at bringe udviklingen af socialydelser af almen 
interesse i fare, da dette på lang sigt ville skade væksten i beskæftigelsen, den økonomiske 
vækst i EU, de øgede bidrag til de offentlige finanser, stigningen i fødselstal og fremme af 
ligestilling mellem kvinder og mænd;

3. påpeger, at udvidelsen af socialydelser af almen interesse har medvirket til at tiltrække 
flere kvinder til arbejdsmarkedet; henviser til undersøgelsen af arbejdsstyrken fra 2008, 
der viste, at 79 % af arbejdsstyrken i sundhedsvæsenet, 81 % i hjemmeplejen og 83 % i 
sociale foranstaltninger uden institutionsophold var kvinder;

4. opfordrer medlemsstaterne til at etablere moderne, proaktive velfærdsstrategier for at sikre 
effektivitet i forbindelse med de sociale udgifter, idet der tages hensyn til principperne om 
ligestilling mellem kønnene; gør opmærksom på, at disse politikker, herunder fremme af 
rummelige arbejdsmarkeder, forebyggelse og rehabilitering, kan kræve flere ressourcer i 
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begyndelsen, men bør føre til omkostningsbesparelser og kvalitetsforbedring i det lange 
løb;

5. opfordrer, med henblik på skræddersyning af tjenesteydelser så tæt som muligt på 
brugernes individuelle behov og forbedring af servicekvaliteten, til større opmærksomhed 
på behovet for efteruddannelse og forberedende kurser for folk, der arbejder med særligt 
udsatte grupper, såsom børn, unge med problemer og ældre;

6. understreger, at det er afgørende at fremme stærkere brugerorientering, tage hensyn til 
kønsperspektivet og i højere grad give brugerne, og navnlig ugunstigt stillede grupper, 
herunder enlige mødre, handicappede kvinder, kvinder, der har været ofre for 
kønsrelateret vold, indvandrerkvinder, kvinder, der tilhører minoriteter, kvinder med få 
kvalifikationer og ældre kvinder, da disse grupper er specielt udsatte og i højere gradere 
risikerer fattigdom, mulighed for selv at bestemme, idet behovene for tjenesteydelser 
bliver stadigt mere sofistikerede og komplekse; opfordrer Kommissionen til at sikre og 
bevare den universelle adgang til sundhedspleje og socialydelser og foreslå effektive 
strategier til bekæmpelse af flere former for forskelsbehandling;

7. henstiller til medlemsstaterne, når de fastlægger socialydelser af almen interesse, at tage 
hensyn til kønsspecifikke ydelser, navnlig rådgivning og socialydelser specielt udformet 
til kvinder, og vigtige tjenesteydelser, der bidrager til kvinders livskvalitet og lighed, som 
f.eks. sundhedsvæsenet, især seksuel og reproduktiv sundhed, uddannelse og ældrepleje;

8. anmoder om, at Kommissionen benytter fremme af lige muligheder som en indikator ved 
vurdering af resultaterne af socialydelser af almen interesse;

9. påpeger, at den økonomiske og finansielle krise og de sparepolitikker, som pålægges af 
medlemsstaterne, ikke bør tilskynde til faldende investeringer inden for socialydelser af 
almen interesse, men at sådanne tjenester tværtimod, grund af deres betydning, skal 
konsolideres yderligere for at opfylde kvinders behov;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre en kønsspecifik 
konsekvensanalyse af de forskellige socialydelser af almen interesse og sikre, at 
vurderingen af foreslåede EU-aktioner set fra et ligestillingsperspektiv bliver en løbende
og gennemsigtig proces med mærkbare resultater, og at kønsperspektivet indbygges i 
budgettet til alle EU's og nationale programmer og politikker; opfordrer desuden 
Kommissionen til i sine overvågningsrapporter at medtage ligestillingsspørgsmålet;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre udbuddet, inden for politikker, der sigter på at opnå 
en balance i arbejdslivet, af tilgængelige og varierede former for børnepasning af høj 
kvalitet og til overkommelige priser som beskrevet i Barcelona-målsætningerne og
forbedre udbuddet af pasningsydelser for ældre og andre plejekrævende som et afgørende 
skridt hen imod lige beskæftigelsesmuligheder for mænd og kvinder, da 
børnepasningsydelser ikke alene fremmer kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, men 
også giver jobmuligheder; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe 
foranstaltninger til anerkendelse af ubetalt arbejde i hjemmet, børnepasning og ældrepleje, 
hovedsagelig udført af kvinder, som spiller en meget vigtig rolle for bæredygtigheden af 
de sociale systemer;
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12. bemærker, at på grund af demografiske ændringer er pleje, sundhed og socialydelser 
generelt et vækstområde med potentiale til at skabe arbejdspladser for både kvinder og 
mænd; opfordrer medlemsstaterne til at udnytte dette potentiale ved at styrke disse 
underbetalte og undervurderede sektorer, hvor kvinder er overrepræsenteret, gennem 
forbedret løn, infrastruktur og erhvervsuddannelse;

13. opfordrer medlemsstaterne til at fremme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om 
politikker, der sigter på at opnå en balance i arbejdslivet, og initiativer med henblik på 
virksomhedsvelfærd og territorial velfærd, med behørig hensyntagen til de positive 
foranstaltninger, der træffes på grundlag af kontrakter i de seneste år, og eksperimenter, 
der finansieres af Den Europæiske Socialfond;

14. henleder opmærksomheden på betydningen af at sikre, at de nationale, regionale og lokale 
myndigheder fremmer adgang til sociale boliger for kvinder i nød eller i fare for 
udstødelse, og for kvinder, der har været udsat for kønsrelateret vold, i begge tilfælde især 
hvis de har mindreårige børn;

15. opfordrer Kommissionen til at tage aktiv del i bestræbelserne på at nå målet om at 
udforme og vedtage en række bestemmelser, som arbejdsmarkedets parter vedtager på 
EU-plan, med henblik på at overholde de grundlæggende rettigheder for så vidt angår lige
muligheder og udvide kønsrelaterede juridiske garantier til dækning af adgang, løn- og 
arbejdsvilkår, foranstaltninger med henblik på at skabe balance i privat- og arbejdslivet, 
erhvervsuddannelse, karriereudvikling og sikkerhed;

16. påpeger, at det er afgørende at sikre adgang for de mest sårbare kvindegrupper til 
efteruddannelse og beskæftigelsestjenester for at sikre deres økonomiske uafhængighed og 
fulde integration i samfundet;

17. noterer sig, at medlemsstaterne, for at undgå problemer med at tiltrække kvalificerede 
medarbejdere, personalemangel og forringelse af kvaliteten af de sociale ydelser af almen 
interesse i fremtiden, bør have større fokus på spørgsmålet om anstændig løn til 
mennesker, der arbejder i sundheds- og socialsektoren; påpeger, at det netop er i disse 
sektorer, at der er skabt det største antal arbejdspladser, især for kvinder, i nyere tid;

18. påpeger behovet for større anerkendelse af det arbejde, der udføres af de mennesker, der 
er beskæftiget i den sociale sektor, hvoraf de fleste er kvinder, fordi deres job er svært, 
kræver en omsorgsfuld indstilling og stort personligt engagement, og ikke er særligt 
prestigefyldt;

19. opfordrer medlemsstaterne til, bl.a. ved hjælp af skatte- og afgiftsbegunstigelser og særlig 
finansiel støtte, at fremme former for hjemmehjælp og støtte til ældre og udsatte personer 
– især kvinder – og mindske de negative virkninger på beskæftigelsen af, at slægtninge, 
især kvinder, tager sig af plejekrævende familiemedlemmer.
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