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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 den reviderade europeiska sociala stadgan, särskilt artiklarna 16, 30 och 
31,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 15, 21, 31, 34 och 36,

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om kvinnor och fattigdom i 
Europeiska unionen1,

– med beaktande av rådets slutsatser om den europeiska jämställdhetspakten för perioden 
2011–20202,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden3,

– med beaktande av strategin för jämställdhet 2010–20154,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om jämställdhetsaspekterna av den 
ekonomiska och finansiella krisen5,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om framtiden för sociala tjänster av 
allmänt intresse6,

– med beaktande av sin resolution av den 19 oktober 2010 om kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden7,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om fattigdom bland kvinnor i 
Europeiska unionen8,

– med beaktande av Eurostats publikation från 2010 med titeln ”Combating poverty and 
social exclusion – A statistical portrait of the European Union 2010”, och av följande skäl:

A. Extrem fattigdom utgör en kränkning av de grundläggande rättigheterna och ett allvarligt 
hot mot kvinnors, mäns och barns mänskliga värdighet.

                                               
1 EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 130.
2 Rådets slutsatser av den 7 mars 2011, Bryssel.
3 P6_TA(2009)0371.
4 KOM(2010)0491.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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B. Fattigdomsbekämpningen i samhällen i fattiga regioner har större chans att lyckas om 
fattiga kvinnor och flickor medverkar aktivt i utvecklingsprocessen.

C. Kvinnor med funktionsnedsättningar sitter fast i socialt utsatta situationer och löper 
allvarlig risk för diskriminering, fattigdom och social utestängning.

D. Fattigdomen drabbar kvinnor och män, flickor och pojkar olika, då fattiga kvinnor och 
flickor ofta har svårare att få tillgång till god social service och en skälig inkomst.

E. Att ge kvinnor egenmakt genom att förbättra deras levnadsförhållanden och göra det 
möjligt för dem att medverka aktivt i samhälle och näringsliv i ett land är av 
grundläggande vikt för långsiktig hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

F. I plattformen beaktas inte könsspecifika faktorer som påverkar kvinnor och män, och att 
allt fler kvinnor blir fattigare ägnas inte tillräcklig uppmärksamhet.

G. Fattigdom och social utestängning kränker den mänskliga värdigheten och de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, och det centrala målet med systemen för 
inkomststöd är att rädda människor undan fattigdom och göra det möjligt för dem att leva 
ett värdigt liv, vilket är särskilt viktigt för kvinnor, som drabbas hårdare av fattigdom.

H. Fattigdomsnivån tenderar att vara lägre i utvecklingsländer där jämställdhetsnivån är hög.

I. Löneklyftan mellan kvinnor och män påverkar livsinkomsten så att kvinnor får lägre 
pensioner och följaktligen drabbas hårdare än män av bestående och extrem fattigdom. Av 
alla kvinnor i åldern 65 år och äldre riskerar 22 procent att drabbas av fattigdom, jämfört 
med 16 procent av männen.

J. Under de senaste tio åren har antalet fattiga kvinnor ökat oproportionerligt i förhållande 
till antalet fattiga män.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen/Eurostat att genomföra en omfattande analys 
av fattigdom och social utestängning och att sammanställa statistiken genom en kvalitativ 
och deltagandebaserad metod där uppgifterna delas upp efter kön och ålder, i syfte att 
lyfta fram problemet med fattigdom bland äldre kvinnor. Parlamentet hoppas att 
Europeiska jämställdhetsinstitutet så snart som det helt kommit i gång med sin verksamhet 
kommer att bidra till att lösa problemet med bristen på systematiska och jämförbara 
uppgifter uppdelade efter kön.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
förhindra att allt fler kvinnor blir fattigare genom att främja kvinnors sysselsättning och 
företagande, bekämpa löneskillnaderna mellan könen och göra det lättare att förena arbete 
och familj genom att bygga ut barnomsorgen, inrätta omsorgssystem för behövande 
personer, införa lika lång föräldraledighet för båda föräldrarna och främja flexibla 
arbetsvillkor.

3. Europaparlamentet vidhåller att de socialpolitiska insatser som kartläggs inom ramen för 
plattformen bör genomföras vid sidan av antidiskrimineringsåtgärder, eftersom fattigdom 
för många personer ofta beror på begränsade möjligheter.
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4. Europaparlamentet riktar stark kritik mot att det inte tas någon som helst hänsyn till 
könsaspekterna av fattigdomen och den sociala utestängningen i kommissionens 
europeiska plattform mot fattigdom och social utestängning.

5. Europaparlamentet understryker att kvinnor på landsbygden ofta inte betraktas som en del 
av arbetskraften, trots att deras bidrag till det dagliga jordbruksarbetet är lika stort som 
männens, och att det leder till att de är socialt utestängda från sina rättigheter som 
anställda och löper risk att drabbas av fattigdom.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att precisera de gemensamma principerna för 
fastställande av ”korgen av grundläggande varor och tjänster”, i syfte att synliggöra 
fattigdom och diskriminering på grund av kön, ålder eller socialt ursprung.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta rekommendation 92/441/EEG1 där 
individens grundläggande rätt att erhålla inkomster och socialtjänstförmåner som är 
tillräckliga för en människovärdig tillvaro erkänns, vilket är en viktig fråga för kvinnor. 
Parlamentet menar att det främsta målet i systemen för inkomststöd bör vara att rädda 
människor undan fattigdom och ge dem möjlighet att leva värdigt, med värdiga 
invaliditets- och ålderspensioner. Med detta som mål rekommenderar parlamentet 
kommissionen att inrätta en gemensam metod för beräkning av minimiinkomst och 
existensminimum (en korg med varor och tjänster) för att kunna göra jämförbara 
mätningar av fattigdomsgränsen och fastställa kriterier för när sociala åtgärder blir 
nödvändiga, inklusive systemet med minimiinkomst.

8. Europaparlamentet begär att den europeiska planen för livsmedelshjälp åt dem som har 
det sämst ställt bibehålls som en del av en ambitiös övergripande politik för 
fattigdomsbekämpning, då kvinnor ofta är de som drabbas hårdast av 
livsmedelsfattigdom.

9. Europaparlamentet kräver att särskild uppmärksamhet ägnas åt relationerna mellan 
föräldrar och barn, exempelvis genom länderspecifika program med konkreta åtgärder för 
att ge vårdnadshavare största och bästa möjliga stöd i fullgörandet av sina föräldraplikter, 
för att undvika att barn tas om hand av socialtjänsten till följd av stor fattigdom, alternativt 
att se en sådan åtgärd som den allra sista utvägen.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda ensamstående föräldrar adekvat 
stöd, eftersom dessa personer löper mycket större risk att drabbas av fattigdom än familjer 
där båda föräldrarna har en inkomst. I detta sammanhang uppmanas medlemsstaterna även 
att stödja ensamstående föräldrar genom att tillhandahålla tillräcklig barnomsorg och 
underlätta ensamstående föräldrars tillgång till barnomsorg.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillförsäkra kvinnor och män som tar 
hand om äldre, sjuka eller funktionshindrade släktingar adekvata sociala förmåner. 
Dessutom bör kommissionen bibehålla det ekonomiska bidrag som organisationerna i det 
civila samhället kan erhålla för att bekämpa och mildra effekterna av fattigdom bland 
kvinnor.

                                               
1 Rådets rekommendation av den 24 juni 1992 om gemensamma kriterier för tillräckliga resurser och 
socialtjänstförmåner i de sociala trygghetssystemen (EGT L 245, 26.8.1992, s. 46).



PE467.285v02-00 6/8 AD\875758SV.doc

SV

12. Europaparlamentet understryker att allmän tillgång till rimligt prissatta stödtjänster av hög 
kvalitet, såsom barnomsorg, är viktigt för en jämn könsfördelning på arbetsmarknaden och 
som ett sätt att förebygga och minska fattigdomen.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en uppsättning europeiska 
riktlinjer och principer för lämpliga och hållbara pensionssystem för att på ett effektivt sätt 
bekämpa risken för att kvinnor hamnar i fattigdom på grund av osäkra anställningar, ett 
osammanhängande arbetsliv och låga löner. Parlamentet konstaterar att 
socialförsäkringssystemen på ett bättre sätt måste kunna anpassas till de individuella och 
familjerelaterade förhållandena och i större utsträckning värdesätta moderskap och 
omsorgsgivande.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt problemet att äldre kvinnor drabbas av fattigdom på grund av sina lägre 
pensioner, vilket också är en följd av de perioder av arbetslöshet som de tvingats genomgå 
i livet för att ta hand om sina barn och andra omsorgsberoende familjemedlemmar.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att använda ett 
jämställdhetsperspektiv som ett centralt inslag i alla gemensamma politiska strategier och 
nationella program för att utrota fattigdomen och bekämpa den sociala utestängningen. 
Dessutom bör medlemsstaterna ta hänsyn till jämställdhetsdimensionen i sina planer för 
ekonomisk återhämtning efter recessionen.

16. Europaparlamentet kräver att utvärderingen vid den halvårsvisa rundabordskonferensen på 
ministernivå som ska äga rum den 17 oktober – internationella dagen för utrotande av 
fattigdom – genomförs tillsammans med berörda medborgare och organisationer för stöd 
till de sämst ställda och ur ett jämställdhetsperspektiv, med de fattigaste bland dem som 
utgångspunkt.

17. Europaparlamentet anser att frivilligarbete kan spela en mycket viktig roll i bekämpandet 
av fattigdom, social utestängning och bristande jämställdhet. Parlamentet påpekar att 2011 
har utsetts till Europaåret för frivilligarbete och uppmanar medlemsstaterna att öka sina 
utbyten av bästa praxis och vidta effektiva åtgärder för att stödja frivilligarbete och öka 
dess utbredning.

18. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas den särskilda situationen 
och de specifika behoven bland utsatta grupper av kvinnor som befinner sig i riskzonen 
för fattigdom (äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättningar, kvinnor som bor på 
landsbygden, invandrarkvinnor, våldsutsatta kvinnor och kvinnor som utsatts för 
människohandel) och att det bör tas fram könsspecifika politiska åtgärder.

19. Europaparlamentet anser att de insatser som föreslås inom ramen för plattformen bör 
beakta konsekvenserna av mångfaldig diskriminering och inbegripa sådana politiska 
åtgärder som redan förekommer i exempelvis den spanska och rumänska lagstiftningen 
och menar att det är särskilt viktigt att jämställdhetsintegreringen utvecklas ytterligare 
som ett sätt att bekämpa mångfaldig diskriminering.

20. Europaparlamentet uppmanar talmannen att be byrån för grundläggande rättigheter att i 
samarbete med Europeiska jämställdhetsinstitutet göra en undersökning om vilken tillgång 
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de fattigaste har till samtliga grundläggande rättigheter och om den diskriminering de 
utsätts för, med medverkan av organisationer där socialt utestängda personer fritt kan 
framföra sina åsikter.
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