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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:

A. De sociala tjänsterna av allmänt intresse fyller en viktig funktion i kampen mot social 
utestängning och diskriminering, för skyddet av de mänskliga rättigheterna och den 
mänskliga värdigheten liksom för främjandet av social rättvisa, socialt skydd, 
jämställdhet, solidaritet mellan generationerna samt för skyddet av barnets rättigheter, 
möjligheterna att förena arbetsliv och privatliv såväl som för uppnåendet av ekonomisk, 
social och regional sammanhållning.

B. Den såväl sektorsspecifika som yrkesmässiga könssegregeringen när det gäller sociala 
tjänster har negativ effekt på arbetsförhållandena och lönenivåerna. Obetalt 
hushållsarbete, vård av barn och äldre utförs i huvudsak av kvinnor.

C. Sociala tjänster av allmänt intresse och framför allt tillgång till barnomsorg, äldreomsorg 
samt vård och omsorg av anhöriga är grundläggande för att uppnå ett jämlikt deltagande 
för kvinnor och män på arbetsmarknaden samt i utbildningen.

D. Utbredningen av sociala tjänster av allmänt intresse har varit en drivkraft för att få in fler 
kvinnor på arbetsmarknaden.

1. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att fortsätta erbjuda samma 
högkvalitativa sociala tjänster till rimliga priser som under perioden med snabb 
ekonomisk tillväxt och att garantera icke diskriminerande tillgång till dessa tjänster, 
oavsett kön, inkomst, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder, sexuell läggning eller anställningsförhållanden. Parlamentet anser att sociala tjänster 
är av grundläggande betydelse för att garantera jämställdhet eftersom sociala tjänster i 
kombination med hälso- och sjukvård samt barnomsorg är bland de allra viktigaste 
faktorerna för att öka kvinnors sysselsättning och jämställdheten överlag.

2. Europaparlamentet håller fast vid att dagens finansiella och ekonomiska kris och de 
ekonomiska framtidsutsikterna inte får äventyra utvecklingen av sociala tjänster av 
allmänt intresse eftersom detta i hög grad skulle skada sysselsättningstillväxten, den 
ekonomiska tillväxten inom EU, de ökade skatteintäkterna och det ökande födelsetalet
liksom jämställdhetsfrämjandet.

3. Europaparlamentet påpekar att utbredningen av sociala tjänster av allmänt intresse har 
varit en drivkraft för att få fler kvinnor ut i arbetslivet och hänvisar till 
arbetskraftsundersökningen från 2008 där det framgår att 79 procent av arbetskraften inom 
hälso- och sjukvården, 81 procent inom hemvården och 83 procent inom socialtjänsten var 
kvinnor.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa moderna proaktiva 
välfärdsstrategier för att göra de sociala utgifterna effektiva och ändamålsenliga, och att 
även beakta jämställdhetsprinciperna. Dessa politikområden, inklusive främjandet av 



PE443.061v02-00 4/6 AD\865026SV.doc

SV

arbetsmarknader för alla samt förebyggande och rehabilitering, kanske kräver mer pengar 
initialt men bör leda till kostnadsbesparingar och förbättra kvaliteten på tjänsterna på 
längre sikt.

5. För att tjänsterna på bästa möjliga sätt ska anpassas till mottagarnas individuella behov 
och för att förbättra tjänsternas kvalitet vill Europaparlamentet att behovet av utbildning 
och förberedande kurser för personer som arbetar med särskilt utsatta grupper såsom barn, 
problemungdomar och äldre personer ska ägnas mer uppmärksamhet.

6. Europaparlamentet understryker att det är mycket viktigt att fokusera mera på användarna 
och deras inflytande, att ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet och förbättra tillgången 
till sociala rättigheter, särskilt för mindre gynnade grupper, däribland ensamma mödrar, 
funktionshindrade kvinnor, kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld, invandrarkvinnor 
och kvinnor som tillhör minoriteter, lågutbildade kvinnor och äldre kvinnor, eftersom 
dessa grupper är särskilt utsatta för och i högre grad riskerar att hamna i fattigdom när 
behovet av tjänster blir allt mer avancerat och invecklat. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera och slå vakt om allmän tillgång till såväl hälso- och sjukvård 
som sociala tjänster och föreslå effektiva strategier mot sådan diskriminering som sker på 
flera plan.

7. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att i definitionen av sociala tjänster 
av allmänt intresse ta hänsyn till könsspecifika tjänster och sociala tjänster som framför 
allt inriktar sig på kvinnor samt tjänster som är viktiga för kvinnors livskvalitet och
jämställdheten, framför allt tjänster inom området sexuell och reproduktiv hälsa, 
utbildning och omsorg för behövande personer.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda främjandet av lika möjligheter 
som en indikator vid resultatbedömningen av sociala tjänster av allmänt intresse.

9. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska och finansiella krisen och 
medlemsstaternas åtstramningspolitik inte får leda till nedskärningar i de sociala tjänsterna 
av allmänt intresse, utan menar att tvärtom måste dessa tjänster, på grund av sin betydelse 
stärkas ytterligare för att tillgodose kvinnors behov.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra en 
konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv av de olika sociala tjänsterna av allmänt 
intresse och se till att bedömningen ur ett jämställdhetsperspektiv av föreslagna 
EU-åtgärder är transparent och görs regelbundet med tydliga resultat, och att 
jämställdhetsperspektivet byggs in i budgeten för samtliga program och all politik både på 
EU-nivå och på nationell nivå. Parlamentet begär också att kommissionen i sina 
övervakningsrapporter tar upp jämställdhetsfrågan.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det inom ramen för åtgärder 
som syftar till en balans mellan familjeliv och arbetsliv finns tillgängliga, ekonomiskt 
överkomliga och olika former av barnomsorg av god kvalitet, i enlighet med 
Barcelonamålen, och att utbudet av omsorgstjänster för äldre och andra behövande 
förbättras som ett viktigt steg mot jämställdhet för kvinnor och män, eftersom barnomsorg 
inte bara underlättar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden utan också skapar 
arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta 
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åtgärder för ett erkännande av dem som utför obetalt hushållsarbete och som utan 
betalning vårdar barn och äldre personer, vanligtvis kvinnor som spelar en mycket viktig 
roll för att upprätthålla de sociala systemen.

12. Europaparlamentet konstaterar att den demografiska förändringen har gjort vård- och 
omsorg, hälso- och sjukvård och den sociala sektorn till en tillväxtbransch som kan skapa 
arbetstillfällen för både kvinnor och män. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta 
tillvara på denna potential genom att med hjälp av bättre löner, infrastruktur och 
yrkesutbildning stärka dessa underbetalda och undervärderade sektorer där kvinnor är 
överrepresenterade.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att verka för avtal mellan 
arbetsmarknadens parter om åtgärder för en balans mellan familjeliv och arbetsliv och 
välfärdsinitiativ på företagsnivå och regional nivå, med beaktande av de positiva 
avtalsenliga åtgärder som vidtagits på senare år och de experiment som finansierats av 
Europeiska socialfonden.

14. Europaparlamentet framhåller vikten av att de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna gör tillgången till sociala bostäder lättare för behövande kvinnor och för 
kvinnor som riskerar social utestängning och som utsatts för könsrelaterat våld, framför 
allt när dessa kvinnor har vårdnadsansvar för barn.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt delta i åtgärder för att uppnå målet 
att det på EU-nivå ska utarbetas och antas ett regelverk som arbetsmarknadens parter ska 
enas om och som handlar om att garantera grundläggande rättigheter vad gäller lika 
möjligheter och utvidga de genusrelaterade rättigheterna så att de omfattar lön och 
arbetsvillkor, tillgång till åtgärder för en balans mellan familjeliv och arbetsliv, utbildning, 
karriärutveckling och säkerhet.

16. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att de mest utsatta kvinnogrupperna
garanteras tillträde till utbildning och arbetsförmedlingar för att säkerställa deras 
ekonomiska oberoende och fullständiga integrering i samhället.

17. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna bör se till att anställda inom den 
sociala sektorn och hälso- och sjukvården får en anständig lön för att det i framtiden ska 
vara möjligt att när det gäller sociala tjänster av allmänt intresse locka till sig kvalificerade 
arbetstagare, undvika personalbrist samt försämrad kvalitet. Det är just inom dessa 
sektorer som de flesta arbetstillfällena skapats på senaste tiden, framför allt för kvinnor.

18. Europaparlamentet påpekar att det arbete som utförs av anställda inom den sociala 
sektorn, varav de flesta är kvinnor, borde värdesättas högre eftersom deras arbete är svårt,
kräver känslighet och särskilt personligt engagemang och inte är särskilt prestigefyllt.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom bl.a. skattelättnader och särskilt 
ekonomiskt stöd uppmuntra olika former av hemhjälp och stöd till äldre och utsatta 
personer, framför allt kvinnor, och att minska den negativa inverkan som vård av anhöriga 
har på familjemedlemmars, särskilt kvinnors, sysselsättning.
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