
 

AD\1111139SV.docx  PE589.333v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
 

2016/2095(INI) 

30.11.2016 

YTTRANDE 

från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

över en europeisk pelare för sociala rättigheter 

(2016/2095(INI)) 

Föredragande av yttrande: Maria Arena 



 

PE589.333v02-00 2/11 AD\1111139SV.docx 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1111139SV.docx 3/11 PE589.333v02-00 

 SV 

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. Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om en bindande pelare för sociala 

rättigheter, som bör säkerställa grundläggande sociala rättigheter, särskilt jämställdhet 

mellan könen. Grupper som är utsatta för diskriminering på flera grunder bör särskilt 

uppmärksammas, såsom hbti-personer som berörs av socialförsäkringssystem, sociala 

stödprogram och offentliga tjänster. 

B. Sociala rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och föreskrivs i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

C. Efterlevnad av grundläggande rättigheter är en väsentlig del av ett socialt rättvist 

samhälle. 

D. Kvinnor utsätts fortfarande för många former av diskriminering i EU och är fortfarande 

underpresenterade på alla områden för beslutsfattande. 

E. Enligt EU:s hbt-undersökning upplevde lesbiska, bisexuella och transsexuella kvinnor 

en oproportionerligt stor risk för diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller 

könsidentitet. 

F. Jämställdhet föreskrivs i EU-fördragen och i EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna och är en av EU:s grundläggande värderingar. Kvinnor är fortfarande 

underrepresenterade på arbetsmarknaden som helhet, då sysselsättningsgraden för män 

ligger på 75,6 % jämfört med 64,5 % för kvinnor. Det faktum att kvinnor är 

överrepresenterade inom deltidsarbete och de branscher där lönen är lägst leder, 

tillsammans med att deras timlön är lägre, till att lönegapet mellan kvinnor och män är 

16 % och till att pensionsklyftan uppgår till 39 %, med betydande skillnader mellan 

medlemsstaterna. Det råder fortfarande könsbaserad diskriminering i medlemsstaterna i 

samband med rekryteringsförfaranden, trots att utbildningsnivån bland kvinnor är högre 

än bland män. 

G. Den ekonomiska krisen och åtstramningsåtgärderna har drabbat kvinnor 

oproportionerligt, särskilt unga kvinnor och de kvinnor som är utsatta för diskriminering 

på flera grunder. Feminiseringen av fattigdom, som också beror på låglönejobb, håller i 

sig i EU. Den ökade risken för fattigdom och socialt utanförskap bland kvinnor, särskilt 

ensamstående mödrar och barn som lever i fattigdom, hänger nära samman med 

nedskärningar inom offentlig service såsom hälso- och sjukvård, utbildning, sociala 

tjänster och sociala förmåner. 

H. Sociala rättigheter, tjänster och tillräcklig inkomst är könsrelaterade frågor eftersom fler 

kvinnor är lågavlönade, löper högre risk för fattigdom och är mer beroende av såväl 

offentliga som privata sociala tjänster. Kvinnor har traditionellt rollen som 

omsorgsgivare för såväl barn som äldre anhöriga samt det primära ansvaret för hushållet 

vilket sammantaget resulterar i lägre pensioner för kvinnor. 



 

PE589.333v02-00 4/11 AD\1111139SV.docx 

SV 

I. Det går långsamt att uppnå jämställdhet och för att åtgärda skillnaderna i sysselsättning 

mellan könen måste grundläggande sociala rättigheter uppfyllas och grundläggande 

sociala tjänster erbjudas. 

J. Europa har en åldrande befolkning, med kvinnor som har en längre förväntad livslängd 

men i större omfattning drabbas av ohälsa, och äldre kvinnor möts av diskriminering på 

flera grunder, däribland på grund av ålder, kön, hälsotillstånd och funktionsnedsättning. 

K. Enligt Internationella arbetsorganisationen är majoriteten av de anställda inom 

hushållssektorn, inklusive omsorgssektorn, kvinnor. 

L. Barcelonamålen från 2002 har långtifrån uppnåtts och i EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna fastställs barns rätt till skydd och omvårdnad, vilket starkt 

påverkar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, jämställdheten, balansen mellan 

arbetsliv och privatliv och kvinnors fattigdom. 

M. Det är en särskild utmaning för ensamstående föräldrar att förena privat- och arbetsliv, 

och de flesta av dem är kvinnor. I de 28 medlemsstaterna löper inte mindre än 34 % av 

de ensamstående mödrarna risk för fattigdom, och barnen från dessa familjer löper en 

oproportionerligt större risk för att fattigdomen går i arv. 

N. Våld mot kvinnor är en kränkning av de grundläggande rättigheterna som drabbar alla 

grupper i samhället, oavsett ålder, utbildning, inkomst, social ställning och ursprungs- 

eller bosättningsland, och utgör ett stort hinder för jämställdhet. 

O. Det krävs ambitiös politisk vilja och drastiska åtgärder för att uppnå Europa 2020-

strategins mål för fattigdomsbekämpning, med beaktande av feminiseringen av 

fattigdom. Målen för fattigdomsbekämpning kan inte uppnås om man inte tar itu med 

socioekonomiska ojämlikheter mellan kvinnor och män. 

P. Kvinnor diskrimineras fortfarande ofta i samband med anställning och förvägras sina 

rättigheter som arbetstagare, särskilt på grund av graviditet eller moderskap. 

Q. De europeiska arbetsmarknaderna är könssegregerade. I sitt meddelande av den 

8 mars 2016 om den europeiska pelaren för sociala rättigheter (COM(2016)0127, bilaga 

I) erkänner kommissionen detta och konstaterar att kvinnor fortfarande är 

”underrepresenterade på arbetsmarknaden och överrepresenterade bland 

deltidsarbetande och i låglönesektorer. De får lägre timlön även när likvärdigt arbete 

utförs, trots att utbildningsnivån bland kvinnor numera är högre än bland män”. 

R. Kvinnors tillträde till arbetsmarknaden är en ekonomisk tillväxtfaktor. Enligt 

slutsatserna från bedömningen av det europeiska mervärdet skulle en minskning av 

lönegapet mellan kvinnor och män med en procentenhet öka den ekonomiska tillväxten 

med 0,1 procent1. 

1. Europaparlamentet kräver att pelaren för sociala rättigheter ska ha en bindande 

mekanism både för övervakningen och genomförandet av befintliga och uppdaterade 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-

JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf 
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sociala rättigheter, särskilt när det gäller lika möjligheter, inklusive kvinnors deltagande 

på arbetsmarknaden och kvinnor i styrelser och i ledande befattningar, rättvisa 

arbetsvillkor, osäkra anställningar och tillräckligt och hållbart socialt skydd för kvinnor. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 

fastställa de mest lämpliga åtgärderna för att minska pensionsklyftan mellan kvinnor 

och män. 

2. Europaparlamentet betonar att i de främsta hindren för kvinnors 

arbetsmarknadsdeltagande ingår otillräckliga politiska åtgärder för en balans mellan 

arbete och privatliv, negativa skatteincitament för den andra inkomsttagaren i familjen, 

alltför hög skatt på arbete och stereotypa föreställningar om hushållsarbetets fördelning, 

kvinnans roll i samhället samt val av studier och yrke. Parlamentet framhåller dessutom 

att män i många medlemsstater varken erbjuds möjligheter till eller tillräckliga 

incitament för att ta ut föräldraledighet, vilket befäster kvinnans roll som omsorgsgivare 

med efterföljande negativa effekter för kvinnors sysselsättning. 

3. Europaparlamentet anser att det är avgörande att främja kvinnors närvaro på 

arbetsmarknaden och deras ekonomiska oberoende för att kunna uppfylla målet i 

Europa 2020-strategin om en allmän sysselsättningsgrad på 75 procent, vilket även 

skulle öka BNP. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att stärka strategierna 

och öka investeringarna till stöd för anställning av kvinnor i högkvalitativa jobb, i 

synnerhet inom sektorer och på befattningar där kvinnor är underrepresenterade, såsom 

vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt grön ekonomi, eller höga 

chefspositioner inom alla sektorer. 

4. Europaparlamentet upprepar att införandet av sociala indikatorer i den ekonomiska 

styrningens mål och processer, bland annat i den europeiska planeringsterminen, inte på 

något sätt ändrar de grundläggande målen för dessa mekanismer. 

5. Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv måste garanteras 

som en allmän och grundläggande rättighet, i enlighet med Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, genom åtgärder som gör dem tillgängliga utan 

diskriminering. 

6. Europaparlamentet understryker att man måste beakta den diskriminering på flera 

grunder som vissa grupper av kvinnor möter, däribland, men inte begränsat till 

kvinnliga migranter, kvinnor med funktionsnedsättning, hbti-kvinnor, kvinnor som 

tillhör minoriteter och äldre kvinnor. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera jämställdhetsintegrering som 

en integrerad del av pelaren för sociala rättigheter och inkludera systematiska 

konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv som en del av bedömningen av 

efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna. 

8. Europaparlamentet påminner om att balans mellan arbetsliv och privatliv är ett begrepp 

som kan tolkas brett och som omfattar all övergripande politik av lagstiftande och icke-

lagstiftande karaktär och syftar till att främja en lämplig och proportionerlig balans 

mellan de olika aspekterna av människors liv. Parlamentet anser att det för att uppnå en 

verklig balans mellan arbetsliv och privatliv krävs sektorsövergripande, strukturella, 

samstämmiga och breda strategier som omfattar incitament och effektiva åtgärder för att 



 

PE589.333v02-00 6/11 AD\1111139SV.docx 

SV 

förena arbete, tid att ta hand om och tillbringa med familj samt personlig utveckling. 

9. Europaparlamentet efterlyser ett snabbt godkännande och genomförande av direktivet 

om anti-diskriminering och erkänner behovet av särskild sensibilitet och målinriktade 

åtgärder för att motverka diskriminering på flera nivåer samt behovet av verktyg för att 

övergripande komma till rätta med diskriminering inom alla delar av samhället. 

10. Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang att ingen EU-strategi för jämställdhet 

2016–2020 antagits. Kommissionen uppmanas, i enlighet med rådets slutsatser av den 

16 juni 2016 om jämställdhet, att höja statusen för sitt strategiska engagemang för 

jämställdhet 2016–2019 genom att anta det som ett meddelande. 

11. Europaparlamentet efterlyser förnyade insatser för genomförande av direktivet om 

likabehandling i arbetslivet, för att främja mångfald och bekämpa stereotyper och 

diskriminering av arbetskraft. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 

jämställdhetsbudgetering som ett verktyg för att budgetbeslut ska tas med hänsyn till 

jämställdhetsaspekten och differentierade effekter. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina insatser för att öka 

andelen kvinnor i beslutsfattandet på det politiska och ekonomiska området genom att 

både integrera ett jämställdhetsperspektiv och vidta riktade åtgärder. 

14. Europaparlamentet efterlyser en övergripande, effektiv ram för socialpolitik som tar 

hänsyn till jämställdhetsperspektivet och främjar politisk samstämmighet mellan social- 

och sysselsättningspolitiken och makroekonomisk politik, med konsekvent 

jämställdhetsintegrering. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att inkludera 

politisk samstämmighet i konsekvensanalyser för ekonomisk politik och socialpolitik. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra insamlingen, analysen och 

spridningen av övergripande, jämförbara, tillförlitliga och regelbundet uppdaterade 

uppgifter om kvinnors deltagande i beslutsfattande. 

16. Europaparlamentet beklagar att förslaget från 2012 till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i 

börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder fortfarande är blockerat, 

och rådet uppmanas att äntligen anta en gemensam ståndpunkt om detta förslag. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra nytta av den digitala agendan och 

strategin för den digitala inre marknaden och göra dem mer målinriktade för att komma 

till rätta med den skeva könsfördelningen inom IKT-branschen, främja utbildning för 

kvinnor och flickor i IKT, öka kvinnors synlighet inom det digitala området, stärka 

jämställdheten och kvinnornas deltagande med hjälp av bättre tillgång till kapital samt 

stödja det civila samhällets organisationer och kvinnoorganisationer i arbetet med att 

förverkliga ett internet för alla. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett paket med 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för balans mellan arbetsliv och privatliv i syfte 

att uppnå jämställdhet, och att bland annat se över direktiven om mammaledighet och 
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föräldraledighet och föreslå direktiv om pappaledighet och ledighet för omsorgsgivare. 

Parlamentet betonar att lagförslagen bör innefatta jämställdhet som rättslig grund. 

19. Europaparlamentet beklagar djupt de bestående löne- och pensionsskillnaderna mellan 

könen som utgör en överträdelse av den grundläggande principen om lika lön för lika 

arbete för kvinnliga och manliga arbetstagare som föreskrivs i artikel 157 i EUF-

fördraget. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i samarbete med 

arbetsmarknadens parter och jämställdhetsorganisationer ta fram och genomföra 

politiska strategier som utjämnar löne- och pensionsskillnaderna mellan könen. 

20. Europaparlamentet menar att man framför allt bör uppmärksamma nyfattigdom som 

drabbar de mest utsatta grupperna i samhället, bland vilka kvinnorna är de som löper 

den största risken för socialt utanförskap. Detta gäller till exempel sårbara vuxna, 

familjer som riskerar fattigdom och låginkomsttagare, för vilka EU:s socialpolitik bör 

utrustas med innovativa förebyggande och proaktiva verktyg. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för rådet lägga fram ett ramdirektiv för 

en policy och ett program för anhörigvårdare.  

22. Europaparlamentet understryker att flexibla arbetsformer, inbegripet den möjlighet till 

distansarbete som tillkommit genom digitaliseringens framsteg, även kan bidra till att 

uppnå balans mellan arbete och privatliv. 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att verkligen genomföra 

Barcelonamålen till 2020 och ansluta sig till 2014 års kvalitetskriterier för 

förskoleverksamhet och barnomsorg. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa mål för 

omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och andra omsorgsbehövande, i 

likhet med Barcelonamålen, med övervakningsverktyg för att mäta kvalitet, 

tillgänglighet och kostnader. Parlamentet uppmanar Eurostat, Eurofound och 

Europeiska jämställdhetsinstitutet (för dess jämställdhetsindex) att samla in relevanta 

uppgifter och genomföra studier för att stödja detta arbete. 

25. Europaparlamentet vill att det tas fram ett europeiskt ramverk om kvaliteten på 

långtidsvården, med användning av den europeiska kvalitetsramen för långtidsvård, för 

att utveckla vårdtjänster av hög kvalitet som täcker alla behov, även de mest komplexa 

fallen, och främjar möjligheten till oberoende för de vårdbehövande så länge som 

möjligt. 

26. Europaparlamentet understryker att endast en liten andel av männen utnyttjar sin rätt till 

föräldraledighet. Parlamentet efterlyser därför konkreta åtgärder för att införa en rätt till 

föräldraledighet som inte är överförbar och så individuellt utformad som möjligt. 

27. Europaparlamentet poängterar att risken för fattigdom och social utestängning bland 

barn är starkt kopplad till föräldrarnas situation på arbetsmarknaden och deras sociala 

förhållanden. 

28. Europaparlamentet noterar att kvinnor är oproportionerligt och ofta ofrivilligt 

överrepresenterade i osäkra anställningar, vilket inbegriper omfattande deltidsarbete, 
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lågavlönade och tidsbegränsade anställningar och arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att jämställdhet endast kan 

uppnås genom en rättvis fördelning av avlönat och oavlönat arbete och av arbets-, 

familje- och omsorgsansvaret. 

29. Europaparlamentet betonar betydelsen av minimiinkomstsystem för att bekämpa 

fattigdom och uppmanar därför kommissionen att utvärdera hur och med vilka medel en 

tillräcklig minimiinkomst över fattigdomsgränsen på 60 % av den nationella 

medianinkomsten i samtliga medlemsstater kan åstadkommas. 

30. Parlamentet rekommenderar att nationella lägstalöner införs genom lagstiftning eller 

kollektivförhandlingar, med målet att lägstalönen ska uppgå till minst 60 % av 

respektive nationell medianlön och vara högre än den lön som nationellt eller regionalt 

fastställts som en lön som går att leva på.  

31. Europaparlamentet efterlyser en översyn av direktiv 2006/54/EG om genomförandet av 

principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, samt 

att bland annat inkludera ett obligatoriskt krav för företag att utarbeta 

jämställdhetsåtgärder eller jämställdhetsplaner, inklusive insatser för att minska 

segregeringen och de ihållande löne- och pensionsskillnaderna mellan könen och 

utarbeta lönesystem och åtgärder till stöd för kvinnors yrkesliv. Parlamentet upprepar 

att det är viktigt att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning tydligt förbjuder all 

diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Det nuvarande rättsliga 

skyddet som föreskrivs i direktivet bör utvidgas till att gälla alla transpersoner. Vid 

utvecklingen av formerna för samråd, deltagande och information till arbetstagarna 

inom ramen för ledningen av företag bör man lägga största vikt vid en jämn 

könsfördelning. 

32. Europaparlamentet konstaterar att det är av central betydelse att motverka löne- och 

pensionsskillnader mellan könen för ett socialt rättvist och jämställt samhälle, och 

upprepar med eftertryck sin uppmaning till medlemsstaterna att slutgiltigt aktivt börja 

genomföra kommissionens rekommendation om stärkande av principen om lika lön för 

kvinnor och män genom insyn och fortsatt positiv särbehandling, helst 

lagstiftningsvägen, samt att införa åtgärder för öppenhet i fråga om lönesättningen och 

könsneutrala arbetsutvärderingar. 

33. Europaparlamentet menar att man vid pensionsreformer särskilt bör lägga vikt vid att 

skydda och återupprätta den jämlikhetsskapande funktionen i de sociala 

trygghetspensionerna, inbegripet genom omsorgspoäng i pensionssystem och genom att 

tillåta mer flexibla övergångar mellan arbete och pension. 

34. Europaparlamentet efterlyser konkreta åtgärder som syftar till att eliminera 

löneskillnaderna mellan könen, vilka påverkar kvinnors sociala och ekonomiska 

ställning negativt. Parlamentet menar att man bör utveckla modeller för att undanröja 

pensionsskillnaderna mellan könen, vilka beror på könssegregeringen på 

arbetsmarknaden och på att tiden för vård av barn och andra familjemedlemmar inte 

beaktas. 

35. Europaparlamentet rekommenderar att det på grundval av försiktighetsprincipen 

säkerställs en hög skyddsnivå för arbetstagare när det gäller de risker som kan 
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förekomma på arbetsplatsen. 

36. Europaparlamentet rekommenderar ett fullgott skydd för det stigande antalet atypiska 

arbetstagare i de europeiska socialförsäkringssystemen. 

37. Europaparlamentet påminner om att pelaren för sociala rättigheter inte kommer att ge 

önskad effekt utan sociala investeringar, särskilt i tillgänglig och överkomlig 

högkvalitativ omsorg om barn och andra omsorgsbehövande, och också åtgärder för att 

motverka könsdiskriminering med stöd av Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska fonden för strategiska investeringar 

(Efsi). Parlamentet betonar vikten av att utrusta ungdomsgarantin med resurser och mål 

specifikt inriktade på unga kvinnor för att stödja deras integrering på arbetsmarknaden, 

framför allt inom de områden där sociala indikatorer visar på en mycket skev 

könsfördelning. 

38. Europaparlamentet upprepar att makroekonomisk politik som främjar åtstramningar och 

strukturreformer som leder till nedskärningar inom den offentliga sektorn påverkar 

kvinnor och flickor oproportionerligt, kväver ekonomisk tillväxt och förvärrar fattigdom 

och social utestängning. Parlamentet upprepar att kommissionen och medlemsstaterna 

bör ändra fokus för sin makroekonomiska politik, och uppmuntra sociala investeringar 

inom den offentliga sektorn för en hållbar och inkluderande tillväxt som skulle gynna de 

mest sårbara i samhället, i synnerhet kvinnor och flickor. 

39. Europaparlamentet påpekar att unionen enligt EU-fördraget är skyldig att bekämpa 

social utestängning och diskriminering, och att det i EUF-fördraget fastställs att unionen 

ska ha som mål att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja 

jämställdhet mellan dem. Parlamentet betonar att jämställdhetsprincipen enligt artikel 

23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna inte utgör ett hinder för att behålla eller 

besluta om åtgärder som innebär särskilda fördelar för det underrepresenterade könet. 

40. Europaparlamentet begär att den europeiska tillgänglighetslagen antas och genomförs 

snarast. 

41. Europaparlamentet beklagar djupt att rådet fortfarande inte har antagit 2008 års förslag 

till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett 

religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Parlamentet 

välkomnar kommissionens prioritering av detta direktiv och upprepar sin uppmaning till 

rådet att anta förslaget så snart som möjligt. 

42. Europaparlamentet rekommenderar att bostäder anpassas till en åldrande befolknings 

behov, så att äldre personer kan bo kvar hemma så länge de önskar. 

43. Europaparlamentet noterar att kvinnor och flickor är oproportionerligt utsatta för 

fattigdom och social utestängning och uppmanar till förnyade politiska insatser för en 

ambitiös europeisk strategi mot fattigdom, och nytt åtagande att uppfylla de europeiska 

2020-målen för fattigdomsbekämpning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

lägga fram detaljerade, nationella strategiska planer för fattigdomsbekämpning. 

Kommissionen uppmanas att betona fattigdomsminskning inom ramen för den 

europeiska planeringsterminen. 
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44. Europaparlamentet understryker att våld mot kvinnor utgör en systematisk kränkning av 

de grundläggande rättigheterna. Parlamentet uppmanar därför EU och dess 

medlemsstater att ratificera Istanbulkonventionen snarast möjligt och upprepar sin 

uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag till ett EU-direktiv om våld mot 

kvinnor och könsbaserat våld. 

45. Europaparlamentet fördömer alla former av diskriminering av och våld mot hbti-

personer. 

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för 

att skydda kvinnor och hbti-personer mot trakasserier på arbetsplatsen. 

47. Europaparlamentet menar att man vid fastställandet av indikatorer och mål för pelaren 

för sociala rättigheter måste ta hänsyn till kön. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att involvera 

arbetsmarknadens parter och det civila samhället i jämställdhetspolitiken. Parlamentet 

betonar vikten av tillräcklig finansiering för sådana strategier samt kollektivavtal och 

kollektivförhandlingar för att bekämpa diskriminering och främja jämställdhet på 

arbetsplatsen, liksom forskning och utbyte av beprövade metoder. 
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