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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:

A. Under 2019 befann sig nästan 91,3 miljoner människor i EU i riskzonen för fattigdom 
eller social utestängning. EU har inte uppnått sitt 2020-mål att minska risken för 
fattigdom och social utestängning med minst 20 miljoner människor. Ett av unionens 
nya överordnade mål är att minska risken för fattigdom och social utestängning med 
minst 15 miljoner människor till 2030.

B. Covid-19-krisen har inverkat allvarligt på inkomsterna från arbete och välståndet och 
har stoppat upp framstegen när det gäller minskad risk för fattigdom och social 
utestängning. De vidtagna stödåtgärderna har dämpat krisens negativa effekter på kort 
sikt.

C. Ojämlikheten kan öka när stödåtgärderna gradvis fasas ut. Krisens effekter på 
medellång sikt kommer att bero på graden av delaktighet i återhämtningen. Politiken för 
socialt skydd är en central del av de nationella utvecklingsstrategierna för att minska 
fattigdomen och utsattheten under hela livet och för att stödja en inkluderande och 
hållbar tillväxt.

D. Kvinnorna är överrepresenterade inom atypiska anställningsformer, i de hårdast 
drabbade sektorerna och bland vård- och omsorgspersonalen i frontlinjen. Fler kvinnor 
än män har yrken som kan utföras på distans.

E. Låga löner och dåliga karriärmöjligheter utgör hinder för ett jämlikt ekonomiskt 
oberoende för kvinnor och män och kan medföra högre risk för fattigdom och social 
utestängning.

1. Europaparlamentet efterlyser en övergripande europeisk strategi för 
fattigdomsbekämpning, med ambitiösa mål för fattigdomsminskning och fokus på att 
bryta den generationsöverskridande cirkeln av fattigdomsrisker.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att minska 
kvinnornas börda genom att säkerställa rimligt prissatt och högkvalitativ omsorg och 
service för personer med funktionsnedsättning, äldre och andra anhöriga. Parlamentet 
uppmanar även kommissionen och medlemsstaterna att trygga tillräcklig finansiering av 
offentlig service och social infrastruktur, eftersom detta skulle göra det möjligt för fler 
kvinnor att förvärvsarbeta och även bidra till att minska risken för att kvinnor hamnar i 
fattigdom.

3. Europaparlamentet framhåller att alla måste ha garanteras allmän, solidaritetsbaserad 
och tillräcklig ålderspension. Parlamentet framhåller vikten av offentliga 
pensionssystem och tjänstepensionssystem som ger en tillräcklig pensionsinkomst över 
fattigdomsgränsen och gör att pensionärer kan behålla sin tidigare levnadsstandard. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att göra perioder då kvinnor inte 
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kunnat arbeta och göra lämpliga pensionsinbetalningar på grund av att de tagit hand om 
barn pensionsgrundande.

4. Europaparlamentet betonar att återhämtningsåtgärderna måste främja sysselsättningen 
och tillväxten samt resiliensen hos och rättvisan i våra samhällen och att de bör 
kompletteras av en stark social dimension där man tar hänsyn till kvinnor med 
funktionsnedsättning eller som stannar hemma för att ta hand om en anhörig, eftersom 
de löper särskilt stor risk att hamna i fattigdom.

5. Europaparlamentet erkänner den avgörande betydelsen av alla europeiska fonder och 
program på det sociala området, särskilt Europeiska socialfonden+ och Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att utnyttja dessa fonder till fullo.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram 
initiativ för att främja kvinnors egenmakt genom allmän och yrkesinriktad utbildning 
och livslångt lärande samt kvinnors tillgång till finansiering, kvinnligt företagande och 
kvinnors närvaro i framtidsinriktade branscher, i syfte att säkerställa tillgången till 
högkvalitativ sysselsättning. Parlamentet vill se att man i större utsträckning främjar 
ämnen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt digital 
utbildning, artificiell intelligens och finansiella kunskaper med målet att säkerställa att 
fler kvinnor kommer in i dessa sektorer och bidrar till deras utveckling.


