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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet vill uppmärksamma att EU står inför en befolkningsmässig kris som 
senast 2040 kommer att leda till en brist på 24 miljoner arbetstagare, vilket gör det 
ekonomiskt nödvändigt att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden. Om kvinnor skulle börja 
förvärvsarbeta i lika hög grad som män skulle det minska bristen på arbetskraft till tre 
miljoner arbetstagare.  

2. Europaparlamentet menar att jämställdhet är en nödvändig förutsättning för att nå Europa 
2020-strategins mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent och är avgörande för att 
bibehålla hållbara pensionssystem. 

3. Europaparlamentet betonar att ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i EU är avhängigt 
av att skillnaden minskas mellan kvinnors utbildningsnivå och deras deltagande och 
ställning på arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet betonar att det är den ojämna fördelningen av familjeansvaret som 
ligger till grund för ojämlikheten på arbetsmarknaden. Att kunna förena förvärvsarbete 
och familjeansvar är en nödvändig förutsättning för jämställdhet, som bör främjas genom 
att man investerar i barnomsorg och uppmuntrar mäns deltagande i hushållsarbetet genom 
lagstiftning om föräldraledighet och pappaledighetet samt flexibla arbetstider. 

5. Europaparlamentet betonar att feminiseringen av fattigdomen beror på faktorer såsom 
kvinnors karriäruppehåll, löneskillnader mellan könen, pensionsklyftan och fattigdom i 
hushåll med ensamstående mödrar och att målet att lyfta 20 miljoner ur fattigdom senast 
2020 kan nås genom strategier för fattigdomsbekämpning som bygger på 
jämställdhetsintegrering. 

6. Europaparlamentet betonar behovet av öppenhet och jämnare könsfördelning vid 
rekrytering till beslutsfattande poster. 

7. Europaparlamentet framhåller den stora förekomsten av odeklarerat arbete, vilket har en 
negativ inverkan på kvinnors sociala trygghet och EU:s BNP-nivåer. Parlamentet 
efterlyser incitament för arbetsgivare och arbetstagare att övergå från den informella till 
den formella ekonomin. 


