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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. Enligt statistik från OECD åldras befolkningen inom OECD-länderna, och även om det 
för närvarande går 38 pensionstagare på 100 arbetstagare kan denna siffra stiga till att 
omfatta så många som 70 pensionstagare på 100 arbetstagare om sysselsättningspolitiken 
inte förändras.

B. I 2005 års rapport om befolkningsfonden anges bland annat att insatserna för att utrota 
världens fattigdom inte kommer att ge resultat om man inte hastigt vidtar åtgärder för att 
bekämpa ojämlika villkor på grund av kön, diskriminering av kvinnor och flickor, och 
våld som utövas mot dem.

C. I EU-länderna ökar andelen människor som löper risk för social utslagning, och detta 
gäller också andelen riskgrupper vars möjligheter till integrering i samhället är generellt 
sämre än för andra befolkningsgrupper.

1. Europaparlamentet rekommenderar att den prioriterade frågan att effektivt ta itu med 
jämställdhetsfrågor skall läggas till de sju socialpolitiska prioriteringarna, och att antalet 
socialpolitiska prioriteringar därigenom ökar från sju till åtta.

2. Europaparlamentet föreslår att man fäster större uppmärksamhet på att utvärdera den 
information och statistik som kommer att insamlas av det nyligen inrättade 
jämställdhetsinstitutet.

3. Europaparlamentet samtycker till att utrotandet av fattigdom bland barn har tillmätts 
särskild betydelse, men påpekar samtidigt att situationen för barn är nära förbunden med 
frågan om lika möjligheter, vilket har inverkan på den fortsatta utvecklingen av familjen 
som institution.

4. Europaparlamentet påpekar att enligt Eurostat är numera en tredjedel av de barn som föds 
i EU utomäktenskapliga, och denna siffra stiger för varje år. Denna trend vittnar om 
behovet av att hitta effektiva mekanismer som främjar att familjen som institution 
fungerar tillfredsställande, och däribland genom att fokusera på möjliga alternativ när det 
gäller dess framtida utveckling.

5. Europaparlamentet påpekar att människors ökade livslängd kan komma att enbart 
innebära en längre period av ålderdom såvida inte positiva förändringar sker beträffande 
livsstil, arbetstakt, hälso- och sjukvård, kost och utbildning. Dessa förändringar måste vara 
tillgängliga för största möjliga andel av befolkningen och för alla åldrar och socialgrupper.

6. Europaparlamentet rekommenderar att pensionssystemen inte enbart skall bestå av ett 
stort antal olika former av social- och tilläggsförsäkringar (vare sig dessa är lagligt 
berättigade eller privata) utan att också den stora variationen i fråga om godkänd 
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pensionsålder tas med i beräkningen, på grundval av kön, yrke och – när det gäller 
kvinnor – antalet barn.

7. Europaparlamentet påpekar att en aktiv socialpolitik och skyddet av välfärdsstaten ingår i 
EU:s pelare och grundläggande principer. Samtidigt är emellertid dessa principer 
kostsamma, och genom att finansiera dem försätts EU i ett ofördelaktigt läge i en modern, 
globaliserad värld, i synnerhet mot bakgrund av den ekonomiska konkurrensen med andra 
större världsekonomier. Trots detta måste EU hålla fast vid dessa principer.

8. Europaparlamentet föreslår en grundligare undersökning av frågor om social integrering, 
särskilt med hänsyn till invandrare från världens kulturellt olika regioner, vars kulturella 
värderingar och traditioner i vissa avseenden kanske inte överensstämmer med 
EU-ländernas vedertagna synsätt. Dessa olikheter kan leda till motsättningar och 
missförstånd som gör det ännu svårare att integrera just dessa grupper av människor. 
Händelser i Europa nyligen visar att detta framför allt gäller den yngre generationen.


