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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 förslag 
i det förslag till resolution som antas:

A. Jämställdhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering är ett grundläggande 
värde för Europeiska unionen enligt fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B. Lika möjligheter med utgångspunkt i ovannämnda lagstiftning bör fortsätta att främjas 
för att minska ojämlikheter.

C. Jämställdhetsintegrering är ett viktigt verktyg i integreringen av 
ett jämställdhetsperspektiv i alla EU:s politikområden, åtgärder och insatser, bland annat 
i arbetsmarknadsåtgärder och sociala åtgärder för att främja lika möjligheter och 
bekämpa alla former av diskriminering mot kvinnor.

D. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter innehåller rekommendationer om 
jämställdhet, lika möjligheter och aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

1. Europaparlamentet konstaterar att den genomsnittliga löneklyftan mellan kvinnor och 
män i EU:s medlemsstater är 16 % och den genomsnittliga sysselsättningsklyftan 
mellan könen är 11,5 %, att kvinnor i högre grad än män har flexibla former av arbete 
och atypiska och flexibla kontrakt (nolltidskontrakt, falskt egenföretagande, tillfälligt 
arbete, deltidsarbete osv.), samt att kvinnor löper större risk att arbeta 
i kvinnodominerade, underbetalda och undervärderade yrken, att drabbas av fattigdom, 
att hamna i kategorin med de fattigaste arbetstagarna och att påverkas av andra 
intersektionella faktorer såsom ensamförälder, vårdare av vårdberoende förälder, 
funktionsnedsättning, låg utbildning eller otillräckliga vård- och omsorgstjänster. 
Parlamentet bekräftar att kollektiva förhandlingar är en avgörande faktor för att göra 
upp med orättvisor och få bukt med dem.

2. Europaparlamentet noterar att den globala ekonomiska och finansiella krisen 2008 
gjorde att fattigdomen bland förvärvsarbetande i EU ökade från 8 % till 10 %, och att 
den nuvarande, exempellösa, globala covid-19-pandemin kommer att få större 
ekonomiska och finansiella konsekvenser, med direkta följder i form av ökad fattigdom, 
särskilt bland kvinnor och de mest utsatta grupperna i samhället, eftersom effekterna 
kommer att bli mer kännbara för arbetstagare inom tjänste-, turism-, hotell-, restaurang- 
och vårdsektorn samt för egenföretagare, tillfälligt anställda och säsongsarbetare osv., 
där andelen kvinnor är högre, och även inom andra ekonomiska sektorer som kommer 
att drabbas av förlorade arbetstillfällen, löne- och/eller arbetstidsminskningar såväl som 
ett ökat behov av vårdtjänster under pandemin.

3. Europaparlamentet framhåller att en ökad fattigdom bland kvinnor innebär att 
fattigdomen i hela samhället ökar mer, eftersom kvinnor brukar ansvara för inköpen av 
de viktigaste basvarorna och eftersom de är av avgörande betydelse för hushållets 
uppehälle. Parlamentet uttrycker oro inför de effekter som detta ger i form av 
barnfattigdom och uppmärksammar att 2017 var barnen den ålderskategori i EU som 
löpte störst risk att drabbas av fattigdom och social utestängning. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang kommissionens åtagande om att ge en ”barngaranti”.
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4. Europaparlamentet känner oro för att covid-19-pandemin och den efterföljande 
ekonomiska nedgången kommer att få oproportionerliga konsekvenser för mindre 
gynnade grupper av kvinnor, bland annat ensamstående mödrar, migrantkvinnor och 
lågavlönade kvinnor samt kvinnor med otrygga anställningar och deltidsarbete. 
Dessutom riskerar pandemin att leda till att kvinnor drabbas av fattigdom, arbetslöshet, 
social utestängning och/eller hemlöshet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
integrera och tillämpa ett könsperspektiv i alla initiativ och andra 
EU-finansieringsprogram, i synnerhet Next Generation EU och den förstärkta fleråriga 
finansieringsramen för 2021–2027 för att säkerställa att det ekonomiskpolitiska svaret 
på covid-19-pandemin skräddarsys efter kvinnors specifika behov och erfarenheter, 
samt att föreslå specifik finansiering till stöd för kvinnor i utsatta och informella 
branscher och främja mikrofinansiering för kvinnliga entreprenörer.

5. Europaparlamentet konstaterar att fattigdomen bland kvinnor varierar avsevärt från en 
medlemsstat till en annan, men att risken för fattigdom och social utestängning är hög 
bland äldre kvinnor, ensamstående kvinnor, kvinnor med barn och ensamstående 
mödrar, flykting- och migrantkvinnor, färgade kvinnor, kvinnor från etniska minoriteter, 
homosexuella, bisexuella och transsexuella kvinnor samt kvinnor med 
funktionsnedsättning. Den allmänna trenden är att kvinnor löper större risk att hamna 
i fattigdom och social utestängning än män (22,8 % i EU under 2018). Parlamentet 
konstaterar att intersektionella riskfaktorer såsom inaktivitet, brist på vård för barn och 
försörjningsberoende familjemedlemmar gör att vissa kvinnogrupper löper större risk att 
drabbas av fattigdom än andra.

6. Europaparlamentet betonar att en av två personer med utomeuropeisk bakgrund löper 
risk att drabbas av fattigdom och social utestängning, att det är särskilt vanligt med 
otrygga arbeten bland migrant- och flyktingkvinnor och att fattigdomen bland kvinnor 
i beroendeställning eller med irreguljär ställning är extremt hög. Parlamentet betonar att 
fyra av fem personer som tillhör de romska befolkningsgrupperna har inkomster under 
fattigdomsgränsen och att färre än var femte romsk kvinna (16 år och äldre) är 
yrkesverksam. Parlamentet betonar att diskriminering i tillgång till och kvalitet på 
utbildning och sysselsättning bidrar till denna verklighet. Parlamentet uppmanar EU att 
arbeta med medlemsstaterna för att säkerställa ett fullständigt genomförande av 
europeiska och nationella anställningsnormer utan någon form av diskriminering, 
inklusive genom mekanismer för övervakning, klagomål och prövning som är effektiva, 
oberoende och tillgängliga för alla arbetstagare.

7. Europaparlamentet påpekar att enligt Eurostat finns det för närvarande 64,6 miljoner 
kvinnor och 57,6 miljoner män som lever i fattigdom i EU:s medlemsstater, vilket visar 
att fattigdomen bland kvinnor och män skiljer sig åt. Parlamentet konstaterar att dessa 
siffror bara visar hur många kvinnor som påverkas och måste utvärderas tillsammans 
med andra indikatorer, till exempel ålder, förväntad livslängd, inkomstskillnader, 
lönegap mellan könen, hushållstyp och sociala överföringar för att förstå dem fullt ut. 
Parlamentet betonar att kvinnors utsatthet för fattigdom sannolikt underskattas och 
uppmanar medlemsstaterna att samla in uppgifter om fattigdom på ett sätt som 
återspeglar en persons hushåll och individuella verklighet, tillsammans med relevanta 
jämställdhetsuppgifter, samt att genomföra könsuppdelade analyser av 
fattigdomsstatistik och fattigdomspolitik, eftersom man inte kan ta för givet att 
resurserna är jämt fördelade mellan kvinnor och män i hushållen.
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8. Europaparlamentet anser att prostitution är en allvarlig form av våld och utnyttjande 
som främst drabbar kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
vidta särskilda åtgärder för att bekämpa prostitutionens ekonomiska, sociala och 
kulturella orsaker, och att ge stöd åt prostituerade som underlättar för dem att 
återintegrera sig i samhället och arbetslivet.

9. Europaparlamentet noterar med oro att fattigdomen bland kvinnor ökar med åldern, 
främst på grund av de sammanlagda effekterna av olika ojämlikheter under deras 
arbetsliv (obetalt omsorgsarbete till följd av moderskap och annan vårdgivning), 
livslånga skillnader i lön och arbetstid, där kvinnor oftare har avbrutna eller atypiska 
karriärer eller har jobbat deltid med lägre pensioner som resultat, olika pensionsåldrar 
för män och kvinnor i vissa medlemsstater och det faktum att fler äldre kvinnor lever 
ensamma. Parlamentet beklagar att pensionsklyftan mellan kvinnor och män ligger på 
omkring 39 %, vilket är dubbelt så mycket som lönegapet mellan kvinnor och män, och 
visar att effekterna av löneskillnaderna gradvis ökar över tid. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att samarbeta för att upprätta en EU-ram för 
minimiinkomster och genomföra specifika åtgärder för att motverka risken för 
fattigdom och social utestängning för äldre kvinnor, genom att höja kvinnors pensioner 
till samma nivå som för män och upprätthålla rättvisa och solidaritetsbaserade 
socialförsäkringssystem för att få en rättvis och anständig inkomst efter ett helt yrkesliv.

10. Europaparlamentet betonar att fattigdomen bland förvärvsarbetande kan åtgärdas genom 
att man tar itu med vissa bakomliggande orsaker och faktorer, såsom utbildning och 
omsorgstjänster, som är avgörande och därför måste beaktas i politiken.

11. Europaparlamentet betonar att fattigdomen bland kvinnor är ett mångfasetterat problem 
som har en direkt koppling till bristen på rättvis värdering av arbeten som oftast utförs 
av kvinnor, effekten av karriäravbrott på möjligheten till befordran och ökad pension, 
ojämlik tillgång till säkra arbetsavtal, ojämlik fördelning av obetalt omsorgsansvar och 
hushållsarbete samt segregering i utbildningen och därefter på arbetsmarknaden, vilket 
innebär att kvinnor står för den största andelen lågavlönade arbetstagare. Parlamentet 
påpekar därför att om man ska minska ojämlikheterna och feminiseringen av 
fattigdomen måste åtgärder vidtas och politiken förbättras på en rad områden i flera 
steg, från förbättrad utbildning till säkerställande av högkvalitativ, betalbar och 
tillgänglig barnomsorg för att systematisk motverka könsklyftan inom sysselsättningen 
och segregeringen på arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar i detta hänseende sin 
uppmaning till medlemsstaterna om att snarast och fullständigt omsätta och genomföra 
direktivet om balans mellan arbete och privatliv.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram fler initiativ som främjar 
skapandet av arbetstillfällen för kvinnor, särskilt för kvinnor som utsätts för 
diskriminering på flera grunder, i syfte att minska fattigdomen, men också för att främja 
kvalitativ sysselsättning och kvinnors ekonomiska oberoende, samtidigt som man 
undviker otrygga arbeten.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa initiativ för 
att främja kvinnors egenmakt genom utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande 
samt genom tillgång till finansiering, kvinnligt företagande och kvinnors representation i 
framtidsinriktade branscher för att säkerställa tillgången till högkvalitativ sysselsättning. 
Parlamentet efterlyser framför allt mer främjande av STEM-ämnen, digital utbildning, 
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artificiell intelligens och finansiella kunskaper för att motverka rådande stereotyper och 
säkerställa att fler kvinnor kommer in i dessa sektorer och bidrar till utvecklingen av dem.

14. Europaparlamentet lyfter fram den regelbundna dialogen mellan beslutsfattare och 
kvinnor som hotas av fattigdom via forum på nationell och regional nivå samt EU-nivå 
för att övervaka hur effektiva de nuvarande åtgärderna/tjänsterna är och föreslå 
lösningar.

15. Europaparlamentet noterar att 70 % av den totala arbetskraften inom hälsosektorn och 
den sociala sektorn, såsom läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal, är kvinnor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att rikta offentliga 
investeringar för att tillgodose behoven bland den kvinnliga hälso- och 
sjukvårdspersonalen i form av skyddsutrustning, inklusive sanitetsprodukter, och att 
kraftigt höja lönerna och förbättra arbetsförhållanden i kvinnodominerande sektorer.

16. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa tillräckliga medel för 
icke-statliga organisationer och att betona deras behov av tillgång till EU-medel för att 
få till stånd innovativa och effektiva tjänster och bekämpa fattigdom.

17. Europaparlamentet konstaterar att en stor majoritet av affärsinnehavare, deras anställda 
och städpersonal är kvinnor som ofta endast får minimilön, och att covid-19-pandemin 
innebär att de löper en ännu större risk att drabbas av fattigdom. Parlamentet 
understryker det finns ett akut behov av en utökad rätt till betald ledighet, distansarbete, 
deltidsarbete och bättre socialt skydd för kvinnor med otrygg anställning eller för dem 
som redan har blivit av med sina jobb, samt att det även finns ett akut behov av att 
inrätta socioekonomiska skyddsnät för kvinnor i otrygg anställning eller med otrygga 
anställningsavtal.

18. Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa tillgång till barnomsorg för 
alla typer av föräldrar och familjekonstellationer som är verksamma i grundläggande 
tjänster, och av att öka stödet för utsatta familjer, inklusive för dem som vårdar 
familjemedlemmar med funktionsnedsättningar.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att agera på EU-nivå för att utöka stödet 
till små och medelstora företag som leds av kvinnor under och efter krisen.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram förslag 
för att minska löneklyftan och pensionsklyftan samt andra ojämlikheter mellan kvinnor 
och män genom att förespråka principen om lika lön för arbete av lika värde, och 
välkomnar dess åtagande om att före 2021 lägga fram ett förslag om bindande åtgärder 
för insyn i lönesättningen i enlighet med EU-strategin för jämställdhet 2020–2025, 
liksom att bland annat revidera Barcelonamålen och undersöka möjligheten till 
pensionskrediter för omsorgsrelaterade avbrott i yrkeslivet – allt detta kommer 
sammantaget att bidra till minskad könsrelaterad fattigdom och främja lika möjligheter 
och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar dessutom 
kommissionen att i god tid lägga fram ett förslag till översyn av direktiv 2006/54/EG 
(likabehandlingsdirektivet) och att inkludera förbud mot all diskriminering på grund av 
sexuell läggning, könsidentitet eller könskorrigering.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram en ambitiös 
handikappstrategi för perioden efter 2020 som inkluderar förslag för att säkerställa 
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medvetenhet om lagliga rättigheter, inklusive rätten till sysselsättning och rätten till 
anställning för personer med funktionsnedsättning, och åtgärder för att stimulera deras 
integration på arbetsmarknaden och främjande av lika möjligheter, samt att särskilt 
uppmärksamma situationen för kvinnor med funktionsnedsättning och sätt att komma 
till rätta med intersektionella former av diskriminering.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att systematiskt 
undersöka och åtgärda alla orsaker till, och former av, fattigdom bland 
förvärvsarbetande kvinnor.

23. Europaparlamentet beklagar att arbetstagare inom vårdsektorn ofta är särskilt utsatta på 
grund av dåliga arbetsförhållanden och brist på lämpliga sociala och arbetsmässiga 
skydd, i synnerhet för hushållsanställda, samt att deras roll traditionellt sett har 
undervärderats. Parlamentet uppmanar kommissionen att anta en vårdstrategi för EU där 
man beaktar de sociala effekterna för dem med vårdansvar, som till oproportionerligt 
stor del är kvinnor. Parlamentet betonar att denna strategi kommer att kräva betydande 
investeringar i vårdekonomin och en förstärkt politik för att balansera arbetsliv med 
vårdansvar genom hela livet samt för att fylla luckor där det saknas arbetskraft, 
i synnerhet genom utbildning, erkännande av färdigheter och bättre arbetsförhållanden 
i dessa branscher.
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