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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. Principen om jämställdhet är ett av EU:s grundläggande värden och fastställs i 
artiklarna 8 och 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som anger 
skyldigheten att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män, främja 
jämställdhet mellan dem, bekämpa diskriminering på grund av kön och säkerställa 
jämställdhetsintegrering i all unionspolitik och unionsverksamhet.

B. De bestående klyftorna mellan könen i EU, bland annat sysselsättningsklyftan på 11,6 
procent1, lönegapet på 16,2 procent2 och pensionsklyftan på 37,2 procent3, är inte bara 
orättvisa, utan försätter även kvinnor i utsatta eller otrygga situationer, såsom fattigdom 
eller social utestängning. Det finns ett brådskande behov av insatser för att undanröja 
dessa klyftor, eftersom de fortfarande är ett av de främsta hindren för jämställdhet och 
utgör en oacceptabel form av könsdiskriminering.

C. Det är särskilt viktigt att minska pensionsklyftan mellan könen, som för närvarande 
uppgår till i genomsnitt nästan 40 procent i EU och som är resultatet av kumulerade 
ojämlikheter under kvinnornas liv och av perioder då de inte förvärvsarbetat. 
Erkännandet av kvinnors arbete som omsorgsgivare utgör en god grund för att på ett 
effektivt sätt komma till rätta med problemet att kvinnor tjänar in färre pensionsrätter.

D. Kvaliteten på omsorgstjänsterna varierar kraftigt inom och mellan medlemsstaterna, 
mellan privata och offentliga infrastrukturer, mellan landsbygden och städerna och 
mellan olika åldersgrupper. Kvinnorna drabbas av nedskärningar i offentlig service, 
däribland hälso- och sjukvård, utbildning och bostäder, både direkt som användare och 
anställda och indirekt genom sitt stöd till anhöriga som är beroende av grundläggande 
offentlig service.

E. Fler kvinnor på beslutsfattande poster skulle öka jämställdheten.

F. Kvinnor avbryter oftare sitt arbetsliv på grund av sin roll inom familjen, och det är 
vanligare att kvinnor slutar förvärvsarbeta för att ta hand om ett barn eller en sjuklig 
anhörig än att män gör det. Denna roll kan fungera som en bromskloss för kvinnors 
yrkesliv. Det pågår för närvarande förhandlingar om åtgärder för att skapa möjligheter 
till en god balans mellan arbete och privatliv.

G. Den europeiska planeringsterminen bör bidra till förverkligandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i syfte att säkerställa likabehandling av och lika
möjligheter för kvinnor och män, rätt till lika lön för lika arbete för kvinnor och män 
och rätt till tillgång till rimligt prissatt hälso- och sjukvård av god kvalitet.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ökad 

                                               
1 Europeiska jämställdhetsinstitutets databas för jämställdhetsstatistik.
2 Boll, C. och Lagemann, A., Gender pay gap in EU countries based on SES (2014), Luxemburg: Europeiska 
kommissionen, 2018.
3 Europeiska kommissionen, 2018 års rapport om pensionernas tillräcklighet.
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jämställdhetsintegrering vid utarbetandet av de landsspecifika rekommendationerna, 
stabilitets- och konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen genom att 
införa kvalitativa mål och åtgärder mot bestående könsklyftor samt att systematiskt 
tillämpa principen om jämställdhetsbudgetering.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina nationella reformprogram 
fastställa specifika kvantitativa mål för kvinnors sysselsättning i allmänhet samt 
specifika åtgärder som riktar sig till grupper av kvinnor med mycket låg 
sysselsättningsgrad, till exempel unga kvinnor, äldre kvinnor, migrantkvinnor, kvinnor 
med funktionsnedsättning, ensamstående mödrar och romska kvinnor.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att införa en jämställdhetspelare 
i Europa 2020-strategin och ett övergripande jämställdhetsmål.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med jämställdhetsindexet som ett av 
den europeiska planeringsterminens verktyg för att mäta framstegen mot 
sysselsättningsmålen och de sociala målen.

5. Europaparlamentet betonar att arbetslöshet, fattigdom och social utestängning är en 
källa till oro, särskilt bland kvinnor. Parlamentet betonar därför vikten av att hålla den 
europeiska planeringsterminen inriktad på att skapa smart och hållbar tillväxt för alla 
genom bättre samordning av den nationella och europeiska politiken i syfte att skapa 
fler högkvalitativa arbetstillfällen inom EU och på så sätt åtgärda klyftorna mellan 
könen sett till arbetslöshet, löner och pensioner.

6. Europaparlamentet är bekymrat över den vertikala och horisontella segregeringen på 
arbetsmarknaden i hela EU och över löne- och pensionsklyftorna mellan könen samt det 
låga antalet kvinnor som är delaktiga i beslutsfattandet. Parlamentet betonar att 
kvinnornas sysselsättningsgrad fortfarande är lägre än männens. Parlamentet påpekar att 
denna lägre sysselsättningsgrad är särskilt påtaglig bland mödrar och kvinnor med 
omsorgsansvar.

7. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen om att hjälpa 
medlemsstaterna att i större utsträckning använda strukturfonderna för investeringar i 
offentliga omsorgsstrukturer och tjänster för barn, äldre och andra omsorgsbehövande 
för att underlätta kvinnors återinträde på arbetsmarknaden och säkerställa balans mellan 
arbete och privatliv.

8. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att identifiera effektiva 
finansieringsmodeller, inklusive riktad finansiering, som skapar god balans mellan 
offentlig och privat finansiering och som kan anpassas till de nationella och lokala 
förhållandena.

9. Europaparlamentet efterlyser ett helhjärtat engagemang för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter under den europeiska planeringsterminen, med tonvikt på 
likabehandling och lika möjligheter för kvinnor och män, rätten till lika lön för 
likvärdigt arbete och rätten till överkomligt prissatta omsorgstjänster av hög kvalitet.

10. Europaparlamentet betonar vikten av livslångt lärande även för kvinnor, eftersom detta 
ger dem möjlighet att skaffa sig ny kompetens på den föränderliga arbetsmarknaden. 



AD\1174850SV.docx 5/7 PE630.469v02-00

SV

Parlamentet efterlyser ökade satsningar på datakunskaper och IKT-ämnen, vilka kan 
hjälpa flickor att övervinna de stereotyper som finns inom utbildning och som kan 
motverka klyftan mellan könen i fråga om sysselsättningsgrad och pensioner.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka 
kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar dessutom 
medlemsstaterna att häva blockeringen av direktivet om kvinnor i styrelser.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att undanröja alla 
hinder för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och att avskaffa all skattrelaterad 
könsdiskriminering och andra incitament som vidmakthåller ojämställda könsroller.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra en könsspecifik 
konsekvensbedömning av strukturreformerna.

14. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att, bland andra hjälpindikatorer, övervaka 
den procentuella andelen av den totala befolkningen i åldersgruppen 15–24 år som 
varken arbetar eller studerar och att ägna särskild uppmärksamhet åt unga kvinnor och 
flickor, eftersom det finns stora könsskillnader när det gäller andelen ungdomar som 
varken arbetar eller studerar. 

15. Europaparlamentet efterlyser åtgärder som stöder kvinnligt företagande och underlättar 
kvinnors tillgång till finansiering och affärsmöjligheter genom att man erbjuder dem 
skräddarsydda utbildningar och tar fram åtgärder som gör det möjligt att förena arbete 
och privatliv.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om balans mellan arbete och 
privatliv som ett effektivt sätt att främja kvinnors sysselsättning och öka deras 
sysselsättningsgrad. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra 
könsfördelningen inom de relevanta sektorerna och i företagen och samtidigt ägna 
särskild uppmärksamhet åt kvinnor med funktionsnedsättning, eftersom de är särskilt 
sårbara på arbetsmarknaden.
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