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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0163/2015 

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 
5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess 
offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF1, 

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen), 

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som antogs av 
rådet i mars 20112, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010, Strategi för 
jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491), 

A. Jämställdhet är en grundläggande rättighet som är fastställd i fördraget om Europeiska 
unionen och Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna. EU:s mål på 
detta område är att garantera lika möjligheter för och likabehandling av kvinnor och 
män samt att bekämpa all diskriminering på grund av kön. 

B. Jämställdhet är en avgörande ekonomisk tillgång för att främja en rättvis ekonomisk 
tillväxt för alla. Att minska ojämlikheterna på arbetsmarknaden är inte bara ett 
likabehandlingsmål, utan syftar även till att skapa en effektiv arbetsmarknad. 

                                                 
1 EUT L 101, 15.4.2011, s. 1. 
2 Bilaga till rådets slutsatser av den 7 mars 2011. 
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C. Kvinnor som kommer ut i arbetslivet spelar en avgörande roll för förnyad tillväxt 
eftersom de gör det möjligt att öka familjens inkomster, vilket leder till ökad 
konsumtion, ökade inbetalningar till socialförsäkringssystemen och större skatteintäkter 
samt till att ekonomin får nytt liv.  

D. Kvinnor och män bör i lika grad kunna åtnjuta valfrihet när de bestämmer hur de ska 
lägga upp sina karriärer och kombinera yrkes- och familjelivet.  

E. Enligt beräkningar från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling skulle 
en fullständig konvergens av deltagandegraden leda till att BNP per capita ökade med 
12,4 % till 2030. 

F. De traditionella stereotyperna om kvinnor har fortfarande stor inverkan på 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället i 
stort. 

G. Kvinnor på landsbygden och i avlägsna områden drabbas i större utsträckning av 
flerfaldig diskriminering och av könsstereotyper än kvinnor i stadsområden.  De bör få 
bättre tillgång till hälsa, utbildning och sysselsättning (inklusive möjligheter till 
egenföretagande), särskilt inom jordbruket, för att uppmuntras att inte ge sig därifrån. 

H. Sysselsättningsgraden är en viktig indikator för att mäta bristen på jämställdhet. 
Arbetenas kvalitet och villkor är lika viktiga parametrar för att mäta detta. Enligt 
Eurostat uppgick 2013 den totala sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldrarna 15–
64 år i EU till 58,8 %, vilket ska jämföras med männens 69,4 %. 

I. Kvinnor utgör 60 % av de nyutexaminerade men är underrepresenterade inom till 
exempel vetenskap, IKT och forskning. 

J. Många kvinnor är aldrig aktiva eller registrerade på den officiella arbetsmarknaden, 
vilket leder till särskilda ekonomiska och juridiska problem gällande sociala rättigheter 
och trygghet. 

K. Kvinnor utgör endast en tredjedel av egenföretagarna och företagsgrundarna i EU. 

L. Kvinnor är underrepresenterade inom vissa utbildningsområden och i vissa sektorer som 
har en högre tillväxt än genomsnittet. 

M. Att ge tillgång till barnomsorg, äldreomsorg och tjänster för omsorgsbehövande 
personer är av grundläggande vikt för att få lika många kvinnor som män att komma ut 
på arbetsmarknaden och studera, utöver att bekämpa stereotyper. 

N. För att hjälpa kvinnor att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter att ha fött barn 
krävs det flerdimensionella politiska lösningar som integrerar livslångt lärande och 
åtgärder för att motverka osäkra anställningsförhållanden. 

O. Kvinnor får fortfarande lägre lön än män för samma arbete och med samma kompetens. 
2013 uppgick den genomsnittliga löneklyftan till cirka 16,4 % i EU. 
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P. Lägre kvinnolöner leder oundvikligen till lägre pensionsinbetalningar och följaktligen 
till lägre pensioner. Löneskillnaden och därmed även pensionsskillnaden mellan könen, 
på runt 39 %, är fortfarande en av de största anledningarna till att kvinnor hamnar under 
fattigdomsgränsen senare i livet. 

Q. Våld mot kvinnor, både fysiskt, sexuellt och psykiskt, är ett stort hinder för 
jämställdheten och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. 

R. I undersökningar om könsrelaterat våld uppskattas att mellan en femtedel och en 
fjärdedel av alla kvinnor i Europa har upplevt fysiska våldshandlingar minst en gång 
under sitt vuxna liv, att mer än en tiondel har utsatts för sexuellt våld som omfattade 
fysiskt tvång och att 12–15 % utsätts för våld i hemmet, bland vilka det varje dag 
förekommer sju dödsfall i EU.  

S. Det finns fortfarande inte många kvinnor på ledande poster i offentliga institutioner, 
samtidigt som ökad kvinnlig representation på politiska topposter är ett grundläggande 
krav för ett välfungerande demokratiskt samhälle. 

T. Det har konstaterats att fler kvinnor på topposter i näringslivet leder till starka 
organisatoriska och ekonomiska resultat för företagen och till ett bättre beslutsfattande. 

U. Handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och 
utveckling i Kairo innehåller en definition av sexuell och reproduktiv hälsa och därtill 
hörande rättigheter (SRHR). 

V. SRHR faller inom medlemsstaternas behörighetsområde. EU kan dock bidra till att 
främja bästa praxis bland medlemsstaterna.  

W. Kvinnor måste garanteras lika tillgång till hälso- och sjukvård, även i fråga om sexuell 
och reproduktiv hälsa, oavsett sin ekonomiska och geografiska belägenhet. 

X. EU och dess medlemsstater kan genom sina yttre åtgärder bidra till att stärka kvinnors 
egenmakt utanför EU. 

Y. I många tredjeländer ger den nationella lagstiftningen inte kvinnor och män samma 
rättigheter. 

Z. Varje år tvingas 14 miljoner kvinnor att gifta sig och 3 miljoner utsätts för kvinnlig 
könsstympning. 

AA. Insamling av statistiska uppgifter om bristande jämställdhet är en prioritering om man 
ska få till stånd en samstämd strategi för att bekämpa de faktorer som hindrar 
uppnåendet av jämställdhet i EU.  

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi för jämställdhet i 
EU mellan 2015 och 2020 ("strategin") i syfte att förbättra alla kvinnors ställning 
oavsett deras sociala, geografiska och ekonomiska belägenhet.  
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Utbildning och tillgång till arbetsmarknaden  

2. Europaparlamentet erinrar om behovet av att undanröja könsrelaterade former av 
diskriminering och hinder för tillträde till arbetsmarknaden, särskilt genom bättre 
tillgång till utbildning, och rekommenderar att följande åtgärder tas med i strategin: 

i) Kvinnor och flickor bör uppmuntras att intressera sig mer för sektorer som har ett 
större ekonomiskt mervärde och i vilka kvinnor är underrepresenterade, särskilt 
IKT-, forsknings- och tekniksektorerna, och de bör få hjälp att komma in i sådana 
sektorer och krossa befintliga glastak genom fler utbildningsmöjligheter och 
mentorprogram under hela yrkeslivet. 

ii) Kvinnligt företagande bör uppmuntras både i stadsområden och på landsbygden, 
åtgärder och insatser bör främjas för att bistå, ge rådgivning till och utbilda 
kvinnor som bestämmer sig för att blir företagare, och tillgången till krediter bör 
underlättas, pappersexercisen bli mindre och andra hinder för kvinnors 
nyföretagande och kvinnliga familjeföretag reduceras. 

iii) Åtgärder bör vidtas för att öka sysselsättningsgraden bland kvinnor, till exempel 
genom prismässigt överkomlig vård och barnomsorg, och för att främja flexibilitet 
i fråga om arbetstid och arbetsplats genom den offentliga politiken men även 
genom incitament till företagen att erbjuda sådana lösningar. 

iv) Åtgärder bör vidtas för att modernisera och förbättra skyddet för gravida kvinnor 
och mödrar på arbetsplatsen, hjälpa kvinnor att komma tillbaka till 
arbetsmarknaden efter att ha fött barn och underlätta möjligheterna att förena 
yrkes- och familjelivet.  

Ersättning  

3. Europaparlamentet inser behovet av att garantera jämlikhet i fråga om löner och 
förmåner som ett stort steg på vägen mot jämställdhet, och rekommenderar att följande 
åtgärder tas med i strategin: 

i) Principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete bör garanteras för både 
kvinnor och män, och medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter bör få stöd 
att minska löneskillnaderna mellan könen genom offentlig politik och utbyte av 
bästa praxis. 

ii) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att minska pensionsskillnaderna mellan könen, 
som är en direkt konsekvens av löneskillnaderna mellan könen, och det bör 
utvärderas hur pensionssystemen påverkar kvinnor, med särskild hänsyn till 
deltidsanställningar och atypiska anställningsavtal. 

Våld mot kvinnor 

4. Europaparlamentet erinrar om de förödande följderna av våld mot kvinnor, som är den 
mest utbredda kränkningen av de mänskliga rättigheterna i EU, och rekommenderar att 
följande åtgärder tas med i strategin:  
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i) Ratificeringen av Europarådets Istanbulkonvention om våld mot kvinnor bör 
uppmuntras, med respekt för nationella konstitutionella bestämmelser, och 
förfarandet för EU:s anslutning till konventionen bör inledas. 

ii) Behörig personal som har hand om kvinnor som utsatts för fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld bör i ökad utsträckning ges systematisk utbildning. 

iii) År 2017 bör utses till året för avskaffande av våld mot kvinnor, skärpta åtgärder 
bör vidtas för att främja och stödja insatser när det gäller att förebygga våld mot 
kvinnor (bland annat genom utvärdering av hur "brottsofferpaketet" tillämpas) 
samt medvetandehöjande insatser, uppgiftsinsamling och finansiering av icke-
statliga organisationer. 

Beslutsprocessen 

5. Europaparlamentet framhåller den oacceptabla situationen i beslutsprocessen både i den 
offentliga och i den privata sfären, och rekommenderar att följande åtgärder tas med i 
strategin: 

i) Åtgärder bör främjas för att bekämpa seglivade stereotyper genom 
informationskampanjer och genom bilden av kvinnor i media. 

ii) Åtgärder bör främjas för att bidra till ökad kvinnlig representation på topposter i 
offentliga institutioner, både nationellt och lokalt och både inom politiken och på 
universitet och högskolor.  

iii) Åtgärder bör främjas för att få fler kvinnor på topposter inom företagen. 

Hälsa 

6. Europaparlamentet konstaterar att hälsa är en avgörande aspekt av kvinnors personliga 
utveckling och rekommenderar att följande åtgärder tas med i strategin: 

i) Större fokus bör läggas på förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och 
på preventionsmetoder samt på forskning för att förbättra tidig upptäckt av 
kvinnospecifika sjukdomar, såsom vissa cancerformer (äggstocks-, livmoderhals- 
och bröstcancer). 

ii) Tillgången till allmän hälso- och sjukvård för kvinnor bör förbättras, särskilt i 
avlägsna områden. 

Yttre åtgärder 

7. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att jämställdhetsintegrera all 
sin yttre politik och rekommenderar att följande åtgärder tas med i strategin:  

i) EU bör fortsätta med sitt åtagande att stärka kvinnors egenmakt genom 
utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd i tredjeländer. 
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ii) Partnerländer bör uppmuntras att främja jämställdhet genom alla aspekter av 
partnerskapsavtal.  

iii) Ett särskilt kapitel om kvinnors rättigheter bör infogas i Europeiska 
utrikestjänstens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, med särskilt fokus 
på kvinnlig könsstympning och tidiga tvångsäktenskap.  

Allmänna rekommendationer 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
strategin i enlighet med sina respektive behörighetsområden, varvid vikten av utbyte av 
bästa praxis bör framhållas, särskilt där medlemsstaterna har exklusiv behörighet. 

9. Europaparlamentet uppmanar Europeiska jämställdhetsinstitutet att fortsätta sitt arbete 
med att sammanställa könsspecifika uppgifter och resultattavlor inom samtliga politiska 
områden. 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar. 

Or. en 

 
 
 


