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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. Övergången till en ny ekonomi får inte användas som förevändning för att dra ned på 
olika jämställdhetsåtgärder, utan bör istället betraktas som en unik möjlighet att öka 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i EU eftersom det är en förutsättning för 
säkerställande av hållbar tillväxt, optimalt utnyttjande av jobbpotentialen och stärkt 
konkurrenskraft.

1. Europaparlamentet framhåller vikten av fokusering på jämställdhet i övergången till 
en ny ekonomi eftersom kvinnor löper större risk att få en osäker ställning på 
arbetsmarknaden p.g.a. osäkra arbetsvillkor och den fortsatta löneklyfta som råder 
mellan män och kvinnor. Parlamentet efterlyser en arbetsmarknadspolitik som beaktar 
jämställdhetsdimensionen, och program som utformas för att rekrytera kvinnor till 
otraditionella yrken.

2. Europaparlamentet påpekar – mot bakgrund av att endast 30 procent av samtliga 
företagare är kvinnor, och att få kvinnor bedriver egen ekonomisk verksamhet – att de 
hinder som idag ligger i vägen för kvinnor att bli företagare måste undanröjas, 
eftersom företagare är avgörande för produktiviteten och tillväxten i en hållbar 
ekonomi.

3. Europaparlamentet framhåller att riktade åtgärder för att säkerställa kvinnors tillgång 
till utbildning på alla nivåer och tillhandahålla livslångt lärande är viktigt för att bryta 
segregationen mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Parlamentet efterlyser 
adekvat utbildning för att förebygga en underrepresentation av kvinnliga arbetstagare i 
ekonomins gröna sektorer. 

4. Europaparlamentet betonar att man när det gäller teknisk utbildning och praktik i 
större utsträckning måste beakta kvinnors behov, inklusive arbetstider och platser som 
passar deras roll i familjen och utbildning som passar deras kompetensnivå. 
Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att säkerställa flexibla och 
högkvalitativa alternativ när det gäller barnomsorg.

5. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge högre prioritet till gröna 
jobb för kvinnor inom ramen för Europeiska socialfondens program, med beaktande 
av det faktum att Europeiska socialfonden finansierar utbildningsprojekt inom 
områden som förnyelsebar energi och ekoturism. Parlamentet framhåller att det 
behövs ökade ansträngningar för att öka andelen kvinnor som deltar i projekt som 
stöds av Europeiska socialfonden, som idag ligger under 10 procent.

6. Europaparlamentet framhåller behovet av att öka kvinnors deltagande i fackföreningar 
i otraditionella yrken eftersom det är mycket viktigt att man slår vakt om kvinnors 
rättigheter om arbeten i den nya ekonomin ska kunna bli socialt hållbara.


