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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 
2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet
(2014/2160(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) 
och artiklarna 8, 10, 19 och 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 
5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)1, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 7 mars 2014 om stärkande 
av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn (C(2014)1405),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 6 december 2013 Rapport om 
tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 
5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av 
kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (COM(2013)0861),

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2010 Ett förstärkt 
engagemang för jämställdhet – Kvinnostadga (COM(2010)0078), 

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som antogs av 
rådet den 7 mars 2011, 

– med beaktande av rättspraxis från Europeiska unionens domstol, grundad på 
artikel 157 i EUF-fördraget,

– med beaktande av bestämmelserna i Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
konvention om deltidsarbete från 1994, enligt vilka länderna i sina offentliga 
upphandlingar måste införa en arbetsklausul som inbegriper frågan om lika lön,

– med beaktande av ILO:s konvention nr 100 angående lika lön,

– med beaktande av artikel 11.1 d i konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, antagen genom FN:s generalförsamlings resolution 
nr 34/180 av den 18 december 1979,

1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om tillämpning av principen 
om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete1,

– med beaktande av sin resolution av den 24 maj 2012 med rekommendationer till 
kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga 
arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete2,

– med beaktande av bedömningen av genomförandet på EU-nivå av direktiv 2006/54/EG, 
som lagts fram av generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A8-0000/2015), och av följande skäl:

A. Likabehandling av kvinnor och män är en av de grundläggande principerna i EU:s 
lagstiftning. 

B. Diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning är förbjuden enligt EU:s lagstiftning.

C. Principen om lika lön slogs fast i fördragen från allra första början, 1957. Principen om 
lika lön för lika eller likvärdigt arbete erkänns nu i artikel 157 i EUF-fördraget och 
införlivades i omarbetningen av direktiv 2006/54/EG (nedan kallat det omarbetade 
direktivet).

D. Tanken bakom det omarbetade direktivet var att EU:s lagstiftning på detta område 
skulle bli mer sammanhängande och stämma bättre överens med rättspraxis från 
Europeiska unionens domstol samt att relevant jämställdhetslagstiftning på nationell 
nivå skulle förenklas och moderniseras, vilket skulle bidra till att förbättra kvinnornas 
situation på arbetsmarknaden.

E. Det omarbetade direktivet innehöll en del nyheter, såsom genomförandet av principen 
om lika möjligheter och definitionen av begreppet indirekt diskriminering, och 
hänvisade uttryckligen till förenandet av arbete och privat- och familjeliv. Dessa nyheter 
har haft begränsad verkan i medlemsstaterna.

F. Tillämpningen i praktiken av bestämmelserna om lika lön i medlemsstaterna har pekats 
ut som ett de mest problematiska områdena. Enligt de senaste siffrorna finns fortfarande 
ett lönegap mellan könen på 16,4 procent, och trots befintlig EU-lagstiftning och icke-
bindande rekommendationer går framstegen på detta område mycket långsamt. 

G. Vissa framsteg har gjorts när det gäller sysselsättningsgraden bland kvinnor, men trots 
de befintliga ramarna på EU-nivå och nationell nivå är yrkes- och sektorssegregeringen 
bland kvinnor och män i olika typer av arbeten relativt hög – en situation som också 
påverkar könslönegapet under en hel livstid. Vertikal segregering, som innebär att 

1 Antagna texter, P7_TA(2013)0375.
2 EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
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kvinnor dominerar inom låglöneyrken eller återfinns på lägre befattningsnivåer, bidrar 
också till lönegapet.

H. Moderskap och omsorg om äldre är ett extra arbete som för det mesta utförs av kvinnor. 
Detta arbete är varken avlönat eller värderat av samhället, trots att det bidrar till den 
sociala välfärden och kan mätas med hjälp av ekonomiska indikatorer såsom BNP. 
Detta leder till en ökad inkomstklyfta mellan kvinnor och män på grund av ”kostnaden” 
för de år som tillbringats utanför arbetsmarknaden eller för färre arbetstimmar på grund 
av deltidsarbete. Följderna för livsinkomsten varierar mellan medlemsstaterna beroende 
på vilket stöd föräldrarna får, antingen genom lagstiftningsåtgärder eller kollektivavtal.

I. Kvinnor får i genomsnitt 39 procent mindre i pension än män. Detta kan vara resultatet 
av olika faktorer, såsom andelen kvinnor i avlönat arbete, sysselsättningsstrukturen i 
olika sektorer, tiden i arbete samt könslönegapet, och ökar risken för fattigdom bland 
pensionerade kvinnor.

J. Det omarbetade direktivet anger tydligt att varje form av mindre förmånlig behandling 
av en kvinna som har samband med graviditet eller barnledighet utgör diskriminering. 
Det omarbetade direktivet slår tydligt fast att en kvinna som är mammaledig ska vid 
ledighetens slut ha rätt att återgå till sitt arbete eller ett likvärdigt arbete och att manliga 
och kvinnliga arbetstagare ska skyddas mot uppsägning och avskedande på grund av att 
de utövar rätten till föräldraledighet och/eller adoptionsledighet.

K. Arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer spelar en mycket 
viktig roll i främjandet av likabehandling och konceptet lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete. 

L. Jämställdhetsorgan bör få tillräckligt stöd för att utföra sina uppgifter när det gäller att 
främja, övervaka och stödja likabehandling på ett oberoende och effektivt sätt. 

M. Parlamentet har upprepade gånger uppmanat kommissionen att se över den befintliga 
lagstiftningen för att komma till rätta med könslönegapet. Att undanröja könslönegapet 
skulle vara ett sätt att öka sysselsättningsgraden bland kvinnor och minska risken för 
fattigdom bland kvinnor i pensionsåldern.

Samlad bedömning

1. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna i allmänhet har anpassat sina nationella 
lagar till EU:s lagstiftning1. Parlamentet påpekar att ett korrekt införlivande i den 
nationella lagstiftningen av det omarbetade direktivets bestämmelser dock inte har räckt 
för att dessa ska tillämpas fullt ut och genomföras i praktiken.

2. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna var skyldiga att införliva endast de 
bestämmelser i det omarbetade direktivet som ändrats i sak, vilka inte hade identifierats 
tydligt. Parlamentet understryker att kommissionens ansträngningar för att övervaka 
genomförandet hade begränsad verkan i fråga om att säkerställa en sammanhängande 
strategi och garantera den nödvändiga vägledningen för ett verkligt genomförande på 

1 Enligt kommissionens rapport om tillämpningen av det omarbetade direktivet (COM(2013)0861).
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nationell nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att identifiera svagheterna i det 
omarbetade direktivet och att utarbeta ett lagstiftningsförslag för att ersätta det. 

Tillämpning av bestämmelserna om lika lön

4. Europaparlamentet noterar att den direkta lönediskrimineringen tycks ha minskat i 
medlemsstaterna och att arbetsvärderingen, särskilt den som görs genom kollektivavtal, 
fortsätter att vara huvudproblemet.

5. Europaparlamentet understryker att i enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens 
domstol ska principen om lika lön iakttas vad gäller varje enskild del av den lön som 
kvinnorna respektive männen erhåller. 

6. Europaparlamentet upprepar behovet av tydliga definitioner av olika begrepp på EU-
nivå, såsom könslönegapet, ersättning, direkt och indirekt lönediskriminering samt 
arbete som betraktas som lika respektive likvärdigt. Parlamentet påpekar att den 
nuvarande beräkningen av könslönegapet kan, på grund av de olika typer av 
anställningsavtal som finns, vara missvisande för förståelsen av problemet med lika lön. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vad som kan vara missvisande och 
föreslå en lösning.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kartlägga 
tillämpningen av de befintliga arbetsvärderingssystemen, som varierar avsevärt. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att införa riktlinjer för könsneutrala 
arbetsvärderingssystem, däribland särskilda åtgärder såsom proportionella val av 
kvinnor och män till värderingskommittéer, framtagande av könsneutrala 
arbetsbeskrivningar och viktningssystem samt fastställande av tydliga kriterier för 
värdering av arbetet.

8. Europaparlamentet påpekar att ett tydligt och harmoniserat arbetsvärderingssystem och 
insyn i lönesättningen kommer att förbättra möjligheterna till rättslig prövning. 
Parlamentet noterar att flera medlemsstater redan har vidtagit särskilda åtgärder för 
insyn i lönesättningen. Parlamentet understryker att dessa åtgärder skiljer sig åt och 
noterar kommissionens rekommendationer från 2014 om insyn i lönesättningen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera den verkliga effekten av dessa 
rekommendationer. 

Tillämpning av bestämmelserna om lika lön

9. Europaparlamentet understryker att tjänstepensionsplaner ska betraktas som lön och att 
principen om likabehandling är tillämplig på dessa planer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant övervaka och rapportera om genomförandet av denna 
princip eftersom införlivandet har visat sig oklart i vissa medlemsstater och skillnaden 
mellan lagstadgade pensionslösningar och tjänstepensionsplaner fortfarande orsakar 
problem i en del fall.

10. Europaparlamentet noterar att det råder stora skillnader mellan medlemsstaterna när det 
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gäller genomförandet av bestämmelserna om skydd mot diskriminering i samband med 
mamma-, pappa- och/eller adoptionsledighet. Parlamentet understryker behovet att på 
ett sammanhängande sätt på nationell nivå ta itu med de specifika utmaningar som 
finns, inbegripet skillnader på sektorsnivå (offentlig-privat) och organisationsnivå 
(mellan företag), situationen när det gäller atypiska avtal och deltidsavtal och vanor att 
säga upp tillfälliga kontrakt under mammaledigheten och frammana frivilliga 
uppsägningar.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upprätta effektiva 
övervakningssystem som ett sätt att vidta åtgärder för att förbättra insamlingen av 
uppgifter om fall av trakasserier och könsdiskriminering, inbegripet diskriminering med 
anknytning till graviditet och mammaledighet och andra former av ledighet.

12. Europaparlamentet påpekar att möjligheterna till rättslig prövning på detta område är 
begränsade av flera skäl, såsom långdragna eller kostsamma förfarandena, avsaknaden 
av kostnadsfri rättshjälp eller offrens rädsla för stigmatisering på arbetsplatsen. 
Parlamentet understryker att tillämpningen av bevisbörderegeln också orsakar problem i 
flera medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja 
jämställdhetsorgan, fackföreningar och icke-statliga organisationer som arbetar aktivt 
för att stötta personer som utsatts för diskriminering.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera befintlig bästa praxis och att 
förmedla resultaten av denna utvärdering om vilka ändamålsenliga åtgärder som 
medlemsstaterna skulle kunna vidta för att uppmuntra arbetsgivare och organisationer 
inom yrkesutbildning att förebygga alla former av könsdiskriminering, särskilt 
trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, genom att öka tillträdet till 
anställning, erbjuda fortbildning och främja bästa praxis.

Främjande av likabehandling och dialog 

14. Europaparlamentet upprepar att jämställdhetsorgan bör ha befogenheten att övervaka 
och på ett effektivt och oberoende sätt rapportera om jämställdhetsfrämjande 
lagstiftning. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra 
arbetsmarknadens parter att främja övervakning av praxis när det gäller jämställdhet på 
arbetsplatsen, ytterligare granskning av kollektivavtal, tillämpliga löneskalor och 
arbetsvärderingssystem för att undvika all direkt eller indirekt diskriminering av 
kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skärpa stora och medelstora 
företags skyldigheter att systematiskt främja likabehandling och regelbundet förse sina 
arbetstagare med lämplig information, bland annat om frågor om lika lön. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka de 
institutionella mekanismerna för att genomföra jämställdhet, och uppmuntra 
arbetsmarknadens parter att mäta jämställdhetsdimensionen i kollektivavtalen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avsevärt förstärka 
sina åtgärder för att öka medvetenheten om vilka rättigheter personer som utsatts för 
könsdiskriminering har. Parlamentet understryker att det behövs ett samarbete mellan 
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alla aktörer, däribland arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer, för att 
ta itu med stereotyper kring kvinnors och mäns arbete och hur de påverkar arbetets 
värde och låga löner.

18. Europaparlamentet påpekar att en av nyheterna i det omarbetade direktivet är 
hänvisningen till förenandet av arbete, privat- och familjeliv. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, efter samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, ta 
fram särskilda åtgärder för att garantera stärkta rättigheter på detta område.

Rekommendationer

19. Europaparlamentet uppmanar återigen medlemsstaterna att konsekvent genomföra och 
verkställa det omarbetade direktivet 2006/54/EG, för att uppmuntra arbetsmarknadens 
parter att spela en aktivare roll i att främja jämställdhet, bland annat genom 
handlingsplaner för att komma till rätta med alla omotiverade löneskillnader mellan 
könen, med konkreta åtgärder och resultatövervakning, på företags- och sektorsnivå, 
nationell nivå och EU-nivå. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, att som en följd av sin rapport om 
tillämpningen av det omarbetade direktivet och den här resolutionen, se över direktivet, 
vilket parlamentet redan begärt, särskilt i sin resolution av den 24 maj 2012 som 
innehåller specifika och tydliga rekommendationer.

21. Europaparlamentet understryker att en könsneutral arbetsvärdering och insyn i 
lönesättningen är oumbärliga åtgärder för att främja likabehandling. Parlamentet 
uppmanar i detta hänseende kommissionen att införa dessa åtgärder i sitt förslag till ett 
nytt direktiv som ersätter det omarbetade direktivet. Parlamentet påpekar att endast ett 
harmoniserat tillvägagångssätt är förenligt med den fria rörligheten för arbetstagare, 
som en av EU:s grundläggande friheter.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i det nya direktivet införa sanktioner på 
EU-nivå som innebär att företag som kränker jämställdhetsprincipen utesluts från 
offentlig upphandling av varor och tjänster som finansieras genom EU:s budget.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att se 
till att personer som utsatts för ojämlik behandling och diskriminering har rätt till 
proportionerlig kompensation i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser. 

24. Europaparlamentet understryker att endast ett verkligt genomförande av principen om 
likabehandling skulle leda till en påtaglig förbättring av kvinnors situation på 
arbetsmarknaden och att detta kräver ett strategiskt samarbete mellan olika aktörer på 
EU-nivå, nationell nivå, sektors- och organisationsnivå. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de faktorer som leder till 
pensionsgapet och att undersöka behovet av särskilda åtgärder för att minska detta gap 
på EU-nivå och nationell nivå, med hjälp av såväl lagstiftnings- som icke-
lagstiftningsåtgärder.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie där man jämför 
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situationen för mödrar respektive kvinnor utan barn. Parlamentet påpekar att målet med 
en sådan studie bör vara att belysa dessa kvinnors ställning på arbetsmarknaden, med 
särskild inriktning på sysselsättningsnivåer och lönegap, karriärsutveckling och 
pensioner.

27. Europaparlamentet påpekar att de landsspecifika rekommendationerna, som läggs fram 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen, bör omfatta mål för att minska 
könslönegapet.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Allmänna kommentarer

Likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet är en fråga om frihet och rättvisa. Det är en 
icke förhandlingsbar del av det sociala kontraktet. Alla kvinnor oavsett ålder, utbildning eller 
social ställning är potentiella offer för diskriminering på arbetsplatsen, direkt eller indirekt. 
Ibland är diskrimineringen så subtil att den endast kan upptäckas genom en noggrann analys 
av relevanta statistiska uppgifter.

Effekterna av ojämlikhet i arbetslivet får inte underskattas. Ojämlikhet hämmar kvinnors 
potential och hindrar därmed samhället från att till fullo ta vara på deras talanger, kompetens 
och förmågor. Lika lön för kvinnor och män är en fråga om rättvisa och motivation. 

Samtidigt kan det också ses som en familjerelaterad fråga. Många familjer i Europa är 
beroende av kvinnornas inkomster för sitt välbefinnande. En övervägande majoritet av mödrar 
deltar på arbetsmarknaden, och många av dem har ensamt eller huvudsakligt 
försörjningsansvar för sina familjer. Lönegapet har alltså en allvarlig inverkan på deras barns 
levnadsvillkor, kosthållning och möjligheter i livet. Att införa effektiva strategier som syftar 
till att undanröja könslönegapet kan förbättra situationen för många familjer, särskilt dem med 
ensamstående eller lågavlönade föräldrar.

Likabehandling och principen om icke-diskriminering är en viktig del av EU:s 
primärlagstiftning sedan antagandet av Romfördraget 1957 (senast införlivad i artikel 157 i 
EUF-fördraget) såväl som rättspraxis från Europeiska unionens domstol. Dock har 
könslönegapet, som är en viktig indikator för ojämlikhet mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden, under det senaste årtiondet nästan varit oförändrat, 17,5 procent 2008 
jämfört med 16,4 procent 2012.

Mot bakgrund av denna stagnation kan föredraganden inte annat än dra slutsatsen att det 
befintliga direktivet 2006/54/EG (omarbetning) har nått gränsen för vad det kan åstadkomma 
och behöver uppdateras. Denna slutsats stöds dessutom av Europaparlamentets tidigare 
ståndpunkter, framför allt resolutionen i initiativbetänkandet 2011/2285(INI) om lika lön för 
manliga och kvinnliga anställda för samma eller likvärdigt arbete (Bauerbetänkandet). 

Lönegapet mellan könen 

Könslönegapet är skillnaden mellan den genomsnittliga bruttotimlönen för manliga och 
kvinnliga anställda i procent av den genomsnittliga timlönen för manliga anställda. Resultatet 
är ett procenttal som är en viktig indikator för ojämlikheten mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden eftersom det omfattar både heltids- och deltidsarbete (där deltidsarbete i 
allmänhet ger lägre timlön och är kvinnodominerat).

Definitionen av könslönegapet gör att det är känsligt för tre typer av faktorer som begränsar 
tolkningen: individuella faktorer (t.ex. utbildning – om lågutbildade kvinnor stannar utanför 
arbetsmarknaden minskar könslönegapet, men om de behöver inkomsten och börjar arbeta 
ökar könslönegapet eftersom anställda med högre utbildning tjänar mer), näringslivsrelaterade 
faktorer (t.ex. företagets storlek – arbetstagare inom stora företag tenderar att ha högre lön än 



PR\1051178SV.doc 11/13 PE549.388v01-00

SV

dem som arbetar för mindre företag) och institutionella faktorer (minimilön – högre 
minimilön minskar könslönegapet eftersom många kvinnor arbetar inom låglöneyrken). 

Därför är det viktigt att jämföra det övergripande könslönegapet med det som uppmäts i 
specifika sektorer. Även om ett avsevärt lönegap kan konstateras mellan deltids- och 
heltidsanställda är denna skillnad inte nödvändigtvis resultatet av direkt diskriminering. Det är 
snarare en konsekvens av att deltidsarbete är vanligare i låglönesektorer, såsom hälso- och 
sjukvårdssektorn eller städbranschen. Den interna jämförelsen av deltidsanställdas timlöner 
visar att könslönegapet där är mindre än bland heltidsarbetande. 

För att komma till rätta med ojämlikheten mellan kvinnor och män, som kommer till uttryck i 
könslönegapet, måste man identifiera den bakomliggande orsaken till att många kvinnor 
oavsett utbildning och talang väljer arbeten med lägre marknadsvärde.

Obalans mellan arbete och familj 

Kvinnor har det huvudsakliga omsorgsansvaret i familjen och tillbringar oproportionerligt 
mycket tid på obetalt arbete och på att ta hand om sina barn och andra familjemedlemmar. För 
att klara av detta väljer de ofta att arbeta deltid. De dominerar också ställningar inom sektorer 
och yrken där det är lättare att förena arbets- och familjelivet. Detta leder till att kvinnor ofta 
anställs inom låglöneyrken och att de inte tar sig an ledande befattningar. Män arbetar 
visserligen fler timmar än kvinnor på arbetsplatsen, men om man skulle lägga ihop 
kvinnornas betalda och obetalda arbetstid är den betydligt längre än männens. 

Samtidigt bidrar slitningen mellan familje- och yrkeslivet till att man väntar med att skaffa sitt 
första barn och till de låga födelsetalen i de flesta medlemsstaterna. Sysselsättningsgraden 
bland kvinnor med små barn är konstant lägre än bland kvinnor utan barn. Enligt 
expertanalyser börjar könslönegapet framträda efter att en kvinna återvänder till 
arbetsmarknaden efter sin första mammaledighet. Det ökar efter upprepade avbrott i 
yrkeslivet på grund av yttre faktorer, såsom barnrelaterad ledighet och vård av 
omsorgsbehövande anhöriga, och tenderar att öka i takt med åldern. 1

På grund av perioder av mamma- och familjerelaterad ledighet har kvinnor betydande avbrott 
i sina yrkesliv som också bidrar till könslönegapet. De direkta konsekvenserna av sådana 
perioder är bland annat utebliven inkomst som i stället ersätts av moderskapsersättning, i 
många medlemsstater i kombination med lägre socialförsäkringsförmåner under denna period. 
Det är också därför som könslönegapet är lägst bland unga anställda och ökar med åldern som 
ett resultat av ovannämnda avbrott i karriären. 

Oförmågan att erbjuda kvinnor praktiska lösningar som skulle hjälpa dem att bättre förena 
arbete och familjeansvar är den främsta faktorn bakom horisontell/sektoriell och 
vertikal/yrkesmässig segregering. 

Följaktligen arbetar kvinnor ofta i sektorer med lägre timlöner än de mansdominerade 
sektorerna, t.ex. inom hälso- och sjukvård, utbildning eller offentlig förvaltning. Samtidigt 

1 Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2012 med rekommendationer till kommissionen om tillämpning 
av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete 
(2011/2285(INI)).
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utsätts kvinnor för vertikal eller yrkesmässig segregering till följd av fördomspräglad 
rolltilldelning i det mansdominerade samhället: Alltför ofta anställs kvinnor som 
administrativa assistenter, affärsbiträden eller låg- eller okvalificerad arbetskraft. 

Föredraganden betonar behovet att ta hänsyn till sambandet mellan specifika kvinnoroller 
såsom omsorgsansvariga för barnen och deras villighet att acceptera orättvis behandling på 
arbetsmarknaden. Därför förespråkar hon starkt att man i bestämmelserna som syftar till att 
skapa optimala förhållanden för en balans mellan arbets- och familjeliv tar hänsyn till vikten 
av kvinnors obetalda arbete som omsorgsgivare och på ett adekvat sätt erkänner värdet av 
detta obetalda arbete.

I detta hänseende kan det bli nödvändigt att ändra beräkningen av könslönegapet så att man 
utesluter kvinnor med ett eller flera barn. På så vis skulle könslönegapet endast återspegla den 
verkliga löneskillnaden som beror på diskriminering. Samtidigt skulle en jämförelse mellan 
lönegapet såsom man räknar ut det nu och det ”avskalade” könslönegapet som bygger på den 
nya beräkningsmetoden kunna användas som en grund för att uppskatta samhällets skuld till 
kvinnorna för deras obetalda arbete som omsorgsgivare.

Diskriminering inom pensionssystemen

Lönegapet mellan könen ökar efter pensionen. Enligt tillgänglig statistik får EU:s kvinnor i 
genomsnitt 39 procent mindre i pension än männen. Denna utveckling återspeglar de 
nackdelar i yrkeskarriären som blir uppenbara när man jämför tjänstepensioner. Pensionsgapet 
är avsevärt högre än lönegapet. Det beror på att det är en större andel kvinnor som arbetar 
deltid, att de har lägre timlön och tillbringar färre år på arbetsmarknaden. I vissa 
medlemsstater var pensionsgapet nästan dubbelt så stort som lönegapet. Den resulterande 
ojämlikheten kan växa ytterligare i takt med att den demografiska situationen i 
medlemsstaterna försämras. Detta kommer att öka trycket på pensionssystem som bygger på 
fördelningsprincipen, och pensionärernas huvudsakliga inkomstkälla blir privata 
pensionsfonder som förvaltar sparade medel som uträknas som procentandel av intjänad lön.

Föredraganden ser pensionsgapet som en förlängning av lönegapet. Det är diskriminerande 
och måste undanröjas.

Begreppet lika arbete

Det finns en tydlig koppling mellan ihållande indirekt diskriminering av kvinnor på 
arbetsmarknaden och kvinnans speciella status som potentiell eller faktisk mamma. Att det 
saknas en definition av likvärdigt arbete eller tydliga bedömningskriterier för att jämföra olika 
arbeten utgör ett annat stort hinder för en rättvis arbetsmarknad som bygger på likabehandling 
av kvinnor och män.

I skäl 9 i det omarbetade direktivet anges att ”för att kunna bedöma huruvida arbetstagare 
utför lika arbete eller likvärdigt arbete bör man [...] avgöra om de med avseende på en rad 
faktorer, bl.a. arbetets art, utbildning och arbetsvillkor, kan anses vara i jämförbara 
situationer”. 

Hittills har tolv medlemsstater infört en definition av detta begrepp i sin lagstiftning. I de 
flesta fall bygger den på de fyra huvuddelar av arbetsvärderingen som infördes i bilaga 1 till 
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kommissionens arbetsdokument som åtföljer rapporten om tillämpningen av direktiv 
2006/54/EG: kompetens, arbetsinsats, ansvar och arbetsförhållanden. Föredraganden föreslår 
att begreppet lika eller likvärdigt arbete bör införas i samtliga medlemsstater som ett 
obligatoriskt krav som bidrar till en av EU:s grundläggande friheter, den fria rörligheten för 
arbetstagare.

Insyn i lönesättningen

Införandet av åtgärder för insyn i lönesättningen är ett annat viktigt steg mot att bygga en 
jämställdhetsbaserad arbetsmarknad. Föredraganden är övertygad om att ett obligatoriskt 
införande av sådana åtgärder på grundval av en gemensam europeisk definition skulle få 
positiva effekter eftersom det å ena sidan skulle öka medvetenheten bland anställda om 
rådande skillnader i ersättning och förmåner, och å andra sidan skulle fungera som ett 
instrument som kan användas av offer för att väcka talan i diskrimineringsmål.

Möjlighet till rättslig prövning

Övervakningen av genomförandet av det omarbetade direktivet avslöjar att möjligheten till 
rättslig prövning för personer som utsatts för diskriminering varierar kraftigt i de olika 
medlemsstaterna. Föredraganden understryker behovet av kostnadsfri rättshjälp för att komma 
runt det främsta hindret som offren står inför i de flesta av medlemsstaterna. Det skulle kunna 
erbjudas av jämställdhetsorgan, fackföreningar eller icke-statliga organisationer.

Förbättrade möjligheter till rättslig prövning är också en förutsättning för tillämpning av 
bestämmelserna om kompensation och sanktioner i det omarbetade direktivet. Kompensation 
gör det möjligt för domstolarna att ge offren lämpliga rättsmedel, medan sanktioner och 
påföljder har avskräckande effekt på arbetsgivare och får dem att vilja undvika alla former av 
beteende som skulle kunna tolkas som diskriminerande. Enligt subsidiaritetsprincipen bör de 
sanktioner som föredraganden föreslår framför allt införas på EU-nivå och påverka företagens 
tillgång till offentlig upphandling av varor och tjänster som betalas ur EU:s budget.


