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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. De strukturella hindren för kvinnors ekonomiska egenmakt är en följd av flera olika 

samverkande former av ojämställdhet, stereotyper och diskriminering inom den privata 

och den offentliga sektorn.  

B. Ökad ekonomisk egenmakt för kvinnor och ökad jämställdhet utgör en ekonomisk 

möjlighet som kommer att ha en stark positiv inverkan på BNP i EU och medföra att 

EU:s BNP per capita ökar med 6,1–9,6 procent till 20501, och minskade klyftor mellan 

könen på arbetsmarknaden kommer att medföra en tillväxtökning på 15–45 procent i 

medlemsstaterna2. Om förlorade inkomster, förlorade sociala avgifter och ytterligare 

kostnader för de offentliga finanserna räknas in uppgick den totala årliga kostnaden för 

kvinnornas lägre sysselsättningsnivå till 370 miljarder under 2013, vilket motsvarar 

2,8 procent av EU:s BNP3, samtidigt som ökad jämställdhet skulle ge 10,5 miljoner nya 

arbetstillfällen4. 

C. Kvinnornas ekonomiska delaktighet och egenmakt är av grundläggande betydelse för att 

kvinnor ska kunna ha kontroll över sina liv och utöva inflytande i samhället och få ökad 

tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter såsom sysselsättning, finansiella 

tjänster, egendom och andra tillgångar, liksom för deras kompetensutveckling. Det är 

oerhört viktigt att säkerställa att kvinnor och män har samma rätt och samma 

möjligheter att delta i det ekonomiska livet, och detta är inte bara mycket viktigt utan 

helt avgörande för EU:s ekonomiska tillväxt, och skulle ha en positiv inverkan på BNP, 

inkludering, företagens konkurrenskraft och problem kopplade till den åldrande 

befolkningen. 

D. I Europa 2020-strategin fastställs EU:s mål att 75 procent av alla kvinnor och män ska 

vara i sysselsättning senast 2020 och, i synnerhet, att könsklyftan sett till 

sysselsättningsgrad ska utplånas. Det kommer att krävas samordnade satsningar för att 

underlätta kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. 

E. Mödraskap får inte betraktas som ett hinder för kvinnors utveckling i arbetslivet och, 

följaktligen, för deras frigörelse. 

F. Kvinnor och män har samma föräldrarelaterade rättigheter och skyldigheter (förutom i 

fråga om återhämtning efter förlossning) eftersom de bör dela på ansvaret för att ta hand 

om barnen, och detta ansvar bör således inte tillskrivas enbart mödrarna. 

                                                 
1 Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) Economic benefits of gender equality in the EU (2017), s. 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) Economic benefits of gender equality in the EU (2017), s. 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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G. I hushåll där det yngsta barnet är under sju år gammalt förvärvsarbetar män 41 timmar 

per vecka och ägnar 15 timmar åt obetalt arbete, medan kvinnor förvärvsarbetar 

32 timmar per vecka men ägnar 39 timmar åt obetalt arbete. 

H. Möjligheten att förena familj och arbete är av avgörande betydelse för ett dynamiskt 

yrkesliv för kvinnor och kräver tillgång till offentlig och privat barnomsorg. 

I. Trots att nästan 60 procent av alla som har högskole- eller universitetsexamen i EU är 

kvinnor, så är kvinnorna fortfarande underrepresenterade inom vetenskap, matematik, 

IT, ingenjörskonst och yrken inom dessa områden. Den sneda könsfördelningen sett till 

yrken håller till följd av detta på att ta sig nya uttryck och unga kvinnor löper, trots 

utbildningsinvesteringarna, dubbelt så stor risk som unga män att hamna utanför 

arbetsmarknaden. Sysselsättningen inom IKT- och datavetenskap förväntas spela en 

central roll på kort sikt, sett till såväl lediga tjänster som inkomster, och det är ytterst 

viktigt att locka fler kvinnor till studier inom dessa ämnesområden. 

J. Det finns uppskattningar som visar att BNP i EU skulle öka med 27 procent om 

kvinnornas produktivitetsnivå blev lika hög som männens. 

K. Enligt studier från OECD är företag med fler kvinnor i styrelserna mer lönsamma än 

sådana vars styrelser är sammansatta av enbart män, men under 2014 uppgick andelen 

kvinnliga styrelseledamöter bara till 20,2 procent i EU-ländernas största börsnoterade 

företag. 

1. Europaparlamentet anser att kvinnornas ekonomiska egenmakt är av avgörande 

betydelse för att man ska kunna minska fattigdomen och främja den ekonomiska 

utvecklingen. Parlamentet insisterar dock på att uppnåendet av ekonomiskt oberoende 

enbart är ett första steg mot kvinnornas ekonomiska egenmakt och att det även behövs 

jämställdhet i det politiska, sociala och kulturella livet för att kvinnorna ska få egenmakt 

i den privata och den offentliga sektorn. Vidare menar parlamentet att medlemsstaternas 

tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete och arbete av 

lika värde är en förutsättning för kvinnornas ekonomiska egenmakt och för ett 

befästande av deras grundläggande rättigheter. Kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att trygga denna princip i enlighet med artikel 157 i EUF-fördraget och att 

bekämpa direkt och indirekt diskriminering på arbetsmarknaden i syfte att uppnå 

ekonomisk egenmakt för kvinnor. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo genomföra direktivet om 

likabehandling i arbetslivet och direktiv 2010/41/EU om tillämpning av principen om 

likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa en bättre tillämpning av dessa direktiv och att främja 

företagens genomförande av jämställdhetsplaner. 

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda kvinnors rättigheter och 

verka för jämställdhet och socialt välmående genom att bekämpa löne- och 

pensionsklyftorna, undersöka och åtgärda överträdelser av lagstiftning om 

diskriminering i arbetslivet och bekämpa otrygga, oönskade och osäkra arbets- och 

anställningsförhållanden, där otrygga anställningsförhållanden ska förstås som sådana 

som inte överensstämmer med standarder eller lagstiftning på internationell eller 

nationell nivå eller unionsnivå och/eller som inte ger tillräckliga resurser för ett värdigt 
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liv eller adekvat socialt skydd, till exempel successiva anställningar, majoriteten av 

visstidsanställningar, nolltidsavtal och ofrivilligt deltidsarbete, samt genom att skapa 

förhållanden som tryggar rätten att återgå från frivilligt deltidsarbete till heltidsarbete. 

4. Europaparlamentet beklagar att löneklyftan mellan könen består, eftersom den kränker 

den grundläggande princip om att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete som 

stadgas i artikel 157 i EUF-fördraget och i synnerhet berör kvinnor som får barn och 

som tar hand om dem. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i samarbete 

med arbetsmarknadsparterna och jämställdhetsorganisationer ta fram och genomföra 

politiska strategier som utjämnar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vidare 

uppmanar parlamentet medlemsstaterna att regelbundet genomföra lönekartläggning 

som komplement till dessa insatser. 

5. Europaparlamentet understryker att arbetet med att motverka och undanröja 

pensionsklyftan mellan könen och minska kvinnornas fattigdom på äldre dagar först och 

främst kräver att man skapar möjligheter för kvinnor att göra lika stora 

pensionsinbetalningar genom att i större utsträckning integrera dem på arbetsmarknaden 

och garantera dem lika möjligheter i fråga om lön, befordran och heltidsarbete. 

6. Europaparlamentet betonar att orsakerna till och konsekvenserna av pensionsklyftan 

mellan könen måste hanteras, eftersom den utgör ett hinder för kvinnornas ekonomiska 

oberoende på äldre dagar, då de löper större risk för fattigdom än män. Parlamentet 

understryker betydelsen av att medlemsstaternas skatte- och bidragssystem är fria från 

negativa incitament för den som tjänar minst i ett förhållande att arbeta eller att arbeta 

mer, eftersom det ofta är kvinnorna som tjänar minst. Medlemsstaterna uppmanas 

eftertryckligen att ersätta hushållsenhetsmodellerna med en individualisering av 

beskattningen och sociala trygghetsförmåner i syfte att säkra kvinnornas individuella 

rättigheter och motverka att kvinnor hamnar i beroendeställning i förhållande till sina 

partner eller staten. 

7. Europaparlamentet understryker att flexibla anställningsformer gör det enklare för 

kvinnor att förena arbete med privatliv och kan ha en positiv inverkan på integreringen 

av missgynnade grupper av kvinnor i arbetslivet. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra de allmänna arbetsvillkoren, 

bland annat genom att skapa en familjevänlig arbetstidsorganisation i samråd med 

arbetstagarna. 

9. Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till medlemsstaterna om att sörja för 

adekvat pappaledighet och lön i syfte att säkerställa att kvinnor och män har samma 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. 

10. Europaparlamentet understryker vikten av att undanröja horisontell och vertikal 

könssegregering på arbetsmarknaden genom att motverka de direkta och indirekta 

orsakerna och diskriminerande sociala beteendemönster och stereotyper samt genom att 

bredda kvinnors och mäns yrkesval, främja en jämn könsfördelning på arbetsmarknaden 

och inom högkvalitativ, formell och icke-formell utbildning, livslångt lärande och alla 

former av omsorg. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta 

åtgärder för att minska könsstereotyperna och segregationen på arbetsmarknaden och 
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inom utbildningen och i förhållande till hushållsarbete och omsorgsansvar, med målet 

att förbättra kvinnornas framtida inkomster och socioekonomiska förhållanden. 

11. Europaparlamentet påminner om att hållbar offentlig och privat utbildningsfinansiering 

är grunden för ett inkluderande, socialt rättvist och demokratiskt samhälle – denna 

prioritering måste speglas i budgetarna. Parlamentet framhäver utbildningens särskilda 

betydelse för flickors och unga kvinnors framtida sysselsättningsmöjligheter och 

ekonomiska egenmakt. I detta sammanhang uppmanar parlamentet medlemsstaterna att 

stärka sina strategier och öka investeringarna i högkvalitativ utbildning samt att främja 

sektorer och befattningar där kvinnor är underrepresenterade, såsom naturvetenskap, 

teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, och att öka kvinnornas sysselsättningsgrad 

inom dessa högkvalitativa sysselsättningsområden. Parlamentet framhåller betydelsen 

av yrkesutbildning för att bredda yrkesvalen och introducera kvinnor och män till 

icke-traditionella karriärmöjligheter. Vidare påminner parlamentet om hur viktigt det är 

att inom utbildningssystemen lägga tonvikt vid jämställdhetsprincipen och vid båda 

könens lika rätt att delta i det ekonomiska livet.  

12. Europaparlamentet påpekar att den digitala teknikens snabba spridning har en stark 

påverkan på arbetsmarknaden genom att den förändrar arbetets värdekedja, villkor och 

karaktär. Parlamentet konstaterar att de möjligheter som digitaliseringen innebär kan 

tjäna som ett effektivt verktyg för en ökad integrering av kvinnor på arbetsmarknaden 

och bättre möjligheter för både kvinnor och män att förena arbete med åtaganden i 

privatlivet. Vidare påpekar parlamentet att digitaliseringen medför en ökad efterfrågan 

på kompetens för att åtgärda den befintliga digitala klyftan mellan könen. Dessutom 

framhåller parlamentet att efterfrågan på nya kunskaper, särskilt inom IKT, måste 

bemötas genom yrkesutbildning, vidareutbildning och livslångt lärande, med målet att 

främja digital kompetens och åtgärda den rådande könsklyftan i syfte att bredda utbudet 

av högkvalificerade kandidater. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och 

kommissionen att intensifiera sina ansträngningar för att öka inkluderingen på 

IKT-området och att främja digital kompetens och e-kompetens bland kvinnor och 

flickor, som fortfarande är underrepresenterade inom denna sektor, då detta kan bidra 

till deras ekonomiska egenmakt och oberoende och minska den totala löneklyftan 

mellan könen. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, 

främja och stödja kvinnors företagarinitiativ, eftersom det kan förse kvinnor med de 

kunskaper som de behöver för att ensamma eller tillsammans med andra grunda egna 

företag utifrån sina innovativa idéer. I detta sammanhang är det oerhört viktigt att 

tillhandahålla information om tillträde till utbildning, i syfte att stödja kvinnliga 

företagares tillgång till alternativa finansieringskällor, företagsnätverkande och 

rådgivning om deras företags uppstartande, förvaltning och tillväxt under den inledande 

perioden. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av specifika aktiva 

sysselsättnings- och yrkesutbildningsinsatser främja återinträdet på arbetsmarknaden för 

kvinnor som gjort avbrott i arbetslivet för att ta hand om anhöriga. 

15. Europaparlamentet understryker behovet av att se till att struktur- och 

investeringsfonder används för att förbättra utbildningen i syfte att förbättra tillträdet till 
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arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet, fattigdom och social utestängning bland 

kvinnor. Parlamentet framhåller att den tjugoprocentiga andel av 

Europeiska socialfonden som anslagits som åtgärd för social inkludering och till projekt 

för social innovation skulle kunna användas mer aktivt till stöd för initiativ, exempelvis 

småskaliga lokala projekt, som är inriktade på att stärka kvinnor som lever i fattigdom 

och social utestängning. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lagstiftningsåtgärder och andra 

åtgärder för att säkerställa de ekonomiska och sociala rättigheterna för arbetstagare 

inom kvinnodominerade sektorer. Parlamentet framhåller vikten av att förhindra 

överrepresentation av kvinnor i otrygga anställningar och påminner om att den 

otrygghet som råder inom dessa sektorer, till exempel hushållsarbete eller omvårdnad, 

måste bekämpas. Parlamentet konstaterar att hushållsarbete och hushållstjänster, som 

till stor del är kvinnodominerade, ofta utförs som odeklarerat arbete. Kommissionen och 

medlemsstaterna uppmanas att främja och vidareutveckla den formella 

hushållstjänstesektorn, bland annat genom det europeiska forumet för att bekämpa 

odeklarerat arbete, samt att erkänna hushållstjänster, anställning hos familjer och 

omsorg i hemmet som en värdefull ekonomisk sektor med sysselsättningsskapande 

potential som bör regleras bättre i medlemsstaterna i syfte att både skapa en trygg 

ställning för hushållsanställda och ge familjer möjlighet att axla rollen som arbetsgivare 

och förvärvsarbetande familjer möjlighet att förena privatliv och arbete. 

17. Europaparlamentet påpekar betydelsen av omsorgs- och hushållssektorn och dess 

sysselsättningsskapande potential samt understryker att man måste skapa högkvalitativ 

sysselsättning som ger anständiga arbeten inom omsorgsekonomin i den offentliga och 

den privata sektorn. Parlamentet framhåller vikten av höjda löner inom sektorer där en 

majoritet av personalen är kvinnor, bland annat för personliga assistenter, lokalvårdare 

och biträden, serveringspersonal och sjuk- och hälsovårdspersonal med yrken för vilka 

det krävs lägre högskolekompetens. 

18. Europaparlamentet understryker även vikten av att uppmärksamma de specifika 

behoven och mångfasetterade utmaningarna bland de sårbara grupper som har särskilt 

svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel kvinnor på landsbygden, kvinnor 

med funktionsnedsättning och kvinnliga flyktingar och migranter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de på ett tidigt stadium får enkel tillgång 

till högkvalitativ utbildning, inbegripet praktikplatser, så att de kan integreras till fullo i 

våra samhällen och på arbetsmarknaden, med beaktande av flyktingarnas informella och 

formella färdigheter och kompetens, begåvningar och kunskaper. Vidare uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förhindra den 

sektorsöverskridande diskriminering som särskilt drabbar kvinnor som befinner sig i 

utsatta situationer. Parlamentet understryker vikten av en korrekt tillämpning av 

direktiv 200/78/EG om inrättande av en särskild ram för likabehandling och 

direktiv 200/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung. 

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att verkställa och 

förbättra den praktiska tillämpningen av redan befintlig lagstiftning och 

arbetsplatsstrategier samt att vid behov förbättra denna lagstiftning och dessa strategier 

för att skydda kvinnor mot direkt och indirekt diskriminering, särskilt i samband med 
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urval, rekrytering, behållande, fortbildning och främjande av kvinnor i arbetslivet inom 

såväl den offentliga som den privata sektorn och att skapa lika möjligheter för 

kvinnorna sett till lön och karriärgång. 

20. Europaparlamentet framhåller vikten av principen om könsneutrala yrkesbedömnings- 

och yrkesklassificeringssystem inom både den offentliga och den privata sektorn. 

Parlamentet välkomnar att medlemsstaterna arbetar med att främja policyer mot 

diskriminering vid rekrytering och uppmuntrar dem att främja könsneutrala 

meritförteckningar i syfte att hindra att företag och offentliga myndigheter påverkas av 

personens kön under rekryteringsförfaranden. Kommissionen uppmanas att undersöka 

möjligheten att ta fram ett anonymiserat Europass-CV. Dessutom föreslår parlamentet 

att medlemsstaterna tar fram program för att bekämpa sociala och könsrelaterade 

stereotyper, särskilt bland de yngsta, som ett sätt att motverka en yrkeskategorisering 

som ofta begränsar kvinnornas tillträde till de mest välbetalda positionerna och jobben. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta proaktiva åtgärder och göra 

lämpliga investeringar som syftar till och som är utformade för att hjälpa kvinnor och 

män att komma in på, återvända till och avancera på arbetsmarknaden efter perioder av 

familje- och omsorgsrelaterad ledighet, med stabila anställningar och arbetstillfällen av 

hög kvalitet, i linje med artikel 27 i den europeiska sociala stadgan. Parlamentet 

understryker i synnerhet behovet av att garantera återinsättning på samma arbetsplats 

eller en likvärdig eller liknande befattning, skydd mot uppsägning och mindre gynnsam 

behandling till följd av graviditet eller en begäran om eller uttagen föräldraledighet samt 

en skyddsperiod efter återgången, då de berörda personerna ska kunna återanpassa sig 

till sin arbetsplats. 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i tillämpliga fall, använda sig av 

skyddssystem för föräldrar som inbegriper obligatorisk mamma- respektive 

pappaledighet för varje förälder samt föräldraledighet som föräldrarna gemensamt får 

bestämma vem som ska utnyttja, som ett sätt att erkänna båda föräldrarnas rättigheter 

och motverka alla förutfattade meningar som arbetsgivarna kan ha om att 

föräldraansvaret skulle åligga enbart mödrarna. 

23. Europaparlamentet understryker att lön och sociala avgifter måste fortsätta att betalas 

under ledigheter. 

24. Europaparlamentet framhåller betydelsen av lika representation av kvinnor och män på 

beslutsfattande poster i både den offentliga och den privata sektorn. Parlamentet 

påminner om vikten av direktivet om kvinnor i styrelser, vars syfte är att justera andelen 

av det underrepresenterade könet bland de icke verkställande styrelseledamöterna i 

börsnoterade företag, med undantag för små och medelstora företag. Vidare uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna att avsluta arbetet i rådet, så att det kan inledas 

förhandlingar med parlamentet i syfte att arbeta mot målet att minst 40 procent av de 

icke verkställande styrelseledamöterna i börsnoterade företag ska utgöras av kvinnor 

senast 2020. Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna och företagen att förbättra 

könsfördelningen på ledande positioner på arbetsmarknaden, i de ekonomiska och 

politiska beslutsstrukturerna och institutionerna samt i företagen och bolagsstyrelserna, 

genom till exempel könskvotering. 
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25. Europaparlamentet betonar att det är oerhört viktigt med tillgång till krediter, finansiella 

tjänster och rådgivning för att stötta kvinnor som drabbas av socialt utanförskap inom 

företagandet och öka deras närvaro i den privata sektorn. Parlamentet rekommenderar 

därför att Efsi och ESF ses över i syfte att göra dem flexiblare och mindre byråkratiska i 

stödet till företagarkvinnor under uppstartsfasen. 

26. Europaparlamentet uppmuntrar till kvinnligt ledarskap i fackföreningar och 

arbetstagarorganisationer och uppmanar alla fackföreningsledare att säkerställa lika 

representation och att effektivt företräda kvinnliga arbetstagares intressen. 

27. Europaparlamentet understryker arbetsmarknadsparternas och kollektivförhandlingarnas 

betydelse för kvinnornas ekonomiska egenmakt och uppmuntrar till en översyn av 

personalkategorierna i fall då könsdiskriminering kopplad till tjänstekategori kan 

innebära att samma uppgift utförs av personer som tillhör olika tjänstekategorier. 

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka och säkerställa en fullständig 

tillämpning av rätten till kollektivförhandlingar inom den privata och offentliga sektorn. 

Parlamentet uppmanar i synnerhet arbetsmarknadsparterna att använda kollektivavtal 

för att främja lika möjligheter för kvinnor och män, säkerställa att befintlig lagstiftning 

om likabehandling tillämpas i praktiken och behandla och bekämpa löneklyftan mellan 

könen. I detta sammanhang understryker parlamentet dessutom att 

arbetsmarknadsparterna har stora möjligheter att främja jämställdheten på 

arbetsmarknaden genom att under kollektivförhandlingar aktivt lyfta fram frågan om 

lika lön och anständiga löner för kvinnor och män. Parlamentet anser att det är en god 

praxis att tillsätta jämställdhetsföreträdare i syfte att öka medvetenheten och sprida 

information om och skapa samarbete kring jämställdhet i arbetslivet. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa och verkställa offentlig social 

omsorgspolitik och att säkra tillgången och tillträdet till högkvalitativ, rimligt prissatt 

och universellt tillgänglig omsorg för barn, äldre och andra personer med omsorgsbehov 

genom att höja Barcelonamålen om barnomsorgsinrättningar. Dessutom uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna att ställa upp liknande mål för långsiktiga omsorgstjänster 

och att verka för  att kvinnor och män ska dela lika på det obetalda hushållsarbetet och 

ta ett gemensamt omsorgsansvar. Parlamentet understryker att tillgången till 

barnomsorg är en avgörande förutsättning för kvinnors möjlighet att utnyttja sin 

potential på arbetsplatsen och för förvärvsarbetande familjers möjligheter att förena 

arbete och privatliv samt för att kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden ska öka. 

Parlamentet påminner om hur viktigt det är för jämställdheten med offentlig service. 

Parlamentet konstaterar att utgifterna på dessa områden bör betraktas som investeringar 

som kommer att ge ekonomisk avkastning. 

30. Europaparlamentet betonar behovet av att undanröja bristande jämställdhet när det 

gäller avlönat och oavlönat arbete och att verka för att det mellan kvinnor och män – 

och i samhället i stort – ska råda en rättvis fördelning av ansvar, kostnader och omsorg 

om barn och andra omsorgsbehövande, i syfte att säkra deras ställning som jämställda 

försörjare och jämställda omsorgsgivare. I detta avseende understryker parlamentet 

behovet av specifika förslag för att göra det lättare att förena arbete och privatliv. 

31. Europaparlamentet uppmanar medlagstiftarna att lägga fram nya effektiva åtgärder för 

att förbättra möjligheterna att förena arbete och privatliv, däribland lagstiftningsförslag 
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rörande mamma-, pappa- och föräldraledighet och ledighet för omsorgsgivare, i syfte att 

främja jämställdheten genom att förbättra kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden och 

skapa en jämnare ansvarsfördelning mellan könen för hushålls- och omsorgsuppgifter. 

32. Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till medlemsstaterna om att i sin 

arbetslagstiftning införa incitament för flexibla arbetstider och modeller för 

distansarbete som gör det enklare för föräldrar att se efter sina barn efter skolan och att 

förena arbete och familj. Samtidigt betonar parlamentet att arbetstagarna och 

arbetsgivarna har ett gemensamt ansvar för att utforma och komma överens om de 

lämpligaste arrangemangen. 

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa viloledighet för föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning, med särskild hänsyn till ensamstående mödrar och 

på grundval av en utvärdering av bästa praxis. 

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i huvudsakligen 

lekcentrerade informella lärandemiljöer för barn efter skoltid som skulle kunna fungera 

som stödcentrum för barn särskilt efter skol- och förskoledagen, som ett sätt att täcka 

tiden mellan skoldagens respektive arbetsdagens slut. 

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att enligt bestämmelserna i direktivet 

om offentlig upphandling (2014/24/EU) främja användningen av sociala klausuler inom 

offentlig upphandling som ett verktyg för att förbättra jämställdheten i fall då det finns 

relevant nationell lagstiftning som kan tjäna som grund för sociala klausuler. 

36. Europaparlamentet understryker betydelsen av nationella initiativ som ökar kvinnliga 

företagares tillgång till finansiering, och betonar i sammanhanget de möjligheter som 

mikrofinansiering innebär. 

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att jämställdhetsintegrera sina nationella 

strategier för kompetens och arbetsmarknad och att infoga sådana åtgärder i sina 

nationella handlingsplaner och/eller som en del av den europeiska planeringsterminen, 

i linje med sysselsättningsriktlinjerna. 
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