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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU 

(2017/2008(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna 8, 10, 153.1, 153.2 och 157 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 23 och 33.2 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, 

– 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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 

7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är 

egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG2, 

– med beaktande av rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att 

förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har 

fött barn eller ammar (direktivet om mammaledighet)3,  

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om ändring av direktivet om mammaledighet (COM(2008)0637), 

– med beaktande av sin ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2010 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om ändring av 

rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar och om 

åtgärder till stöd för arbetstagares möjligheter att skapa balans mellan arbete och 

familjeliv4, 

– med beaktande av rådets direktiv 2013/62/EU av den 17 december 2013 om ändring av 

direktiv 2010/18/EU om genomförande av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet 

som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS till följd av ändringen 

av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen5, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av 

den 14 mars om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter 

                                                 
1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23. 
2 EUT L 180, 15.7.2010, s. 1. 
3 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1. 
4 EUT C 70 E, 8.3.2012, s. 163. 
5 EUT L 353, 28.12.2013, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637
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i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (direktivet om kvinnor 

i styrelser) (COM(2012)0614), 

– med beaktande av sin ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2010 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare 

könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och 

därmed sammanhängande åtgärder, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2013 om avskaffande av 

könsstereotyper i EU1, 

– 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 arbete2, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2015 om mammaledighet3, 

– med beaktande av sin resolution av den 28 april 2016 om kvinnliga hushållsanställda 

och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU4, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2016 om tillämpningen av rådets 

direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet 

om föräldraledighet, som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS, 

och om upphävande av direktiv 96/34/EG5, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om ett könsperspektiv på 

fattigdom6, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om inrättande av 

gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv7, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 september 2016 om tillämpning av rådets 

direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet)8, 

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2015 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 arbetslivet9, 

                                                 
1 EUT C 36, 29.1.2016, s. 18. 
2 EUT C 93, 9.3.2016, s. 110. 
3 Antagna texter, P8_TA(2015)0207. 
4 Antagna texter, P8_TA(2016)0203. 
5 Antagna texter, P8_TA(2016)0226. 
6 Antagna texter, P8_TA(2016)0235. 
7 Antagna texter, P8_TA(2016)0338. 
8 Antagna texter, P8_TA(2016)0360. 
9 Antagna texter, P8_TA(2015)0351. 
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– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2017 om jämställdhet mellan kvinnor 

och män i Europeiska unionen 2014–20151, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 19 juni 2015 Lika inkomstmöjligheter för 

kvinnor och män: Att minska pensionsklyftan mellan könen, 

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten för 2011–2020, som antagits 

genom rådets slutsatser av den 7 mars 20112, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 7 mars 2014 om stärkande 

av principen om lika lön för män och kvinnor genom bättre insyn (2014/124/EU)3, 

– med beaktande av kommissionens initiativ från december 2015 Roadmap: A new start 

to address the challenges of work-life balance faced by working families (Färdplan om 

en nystart för att förvärvsarbetande familjer ska kunna förena arbetsliv och privatliv), 

samt av samråden med allmänheten och berörda parter om detta, 

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 

3 december 2015 Strategic engagement for gender equality 2016-2019 

(SWD(2015)0278), särskilt kapitel 3.1 – ”Increasing female labour-market participation 

and the equal economic independence of women and men” (Att öka kvinnornas 

deltagande på arbetsmarknaden och lika möjligheter till ekonomiskt oberoende för 

kvinnor och män), 

– med beaktande av kommissionens rapport från 2017 om jämställdhet mellan kvinnor 

och män i Europeiska unionen, särskilt kapitel 1 om att öka kvinnornas deltagande på 

arbetsmarknaden och lika möjligheter till ekonomiskt oberoende och kapitel 2 om att 

minska skillnaderna i lön, inkomster och pension mellan könen, 

– med beaktande av rapporterna från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor (Eurofound) The gender employment gap: challenges and solutions 

(2016), Social partners and gender equality in Europe (2014) och Developments in 

working life in Europe: EurWORK annual review (2014 och 2015), samt den sjätte 

undersökningen om arbetsvillkor i Europa (EWCS) (2016), 

– med beaktande av ILO-konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete 

av lika värde från 1951, ILO-konventionen om deltidsarbete från 1994, ILO-

konventionen om arbete i hemmet från 1996, ILO-konventionen om skydd vid 

havandeskap och barnsbörd från 2000 och ILO-konventionen om hushållsanställda från 

2011, 

– med beaktande av de överenskomna slutsatserna av den 24 mars 2017 från det 61:a 

mötet i FN:s kvinnokommission Kvinnors ekonomiska egenmakt i ett arbetsliv under 

förändring, 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2017)0073. 
2 3073:e mötet i rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i Bryssel den 

7 mars 2011. 
3 EUT L 69, 8.3.2014, s. 112. 
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– med beaktande av rapporten från september 2016 från FN:s generalsekreterares 

högnivåpanel om kvinnors ekonomiska egenmakt Leave no one behind: A call to action 

for gender equality and economic women’s empowerment, 

– 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 (A8-0000/2017), och av följande skäl: 

A. Att kvinnor kan delta på lika villkor på arbetsmarknaden och i det ekonomiska 

beslutsfattandet utgör båda förutsättningar för kvinnors egenmakt och de konsekvenser 

den kan få. 

B. De främsta hindren mot kvinnors ekonomiska egenmakt utgörs av negativt inställda 

sociala normer, diskriminerande lagar eller bristen på rättsligt skydd, misslyckandet 

med en jämn fördelning av det obetalda hushållsarbetet och omsorgsansvaret mellan 

kvinnor och män, och bristen på tillgång till finansiella och digitala tillgångar samt 

egendom, som dessutom kan förvärras av samverkande diskriminering1. 

C. Kvinnors ekonomiska egenmakt är ”rätt och smart” på samma gång, då jämlikhet utgör 

en mänsklig rättighet och ett högre deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden har en 

positiv inverkan på BNP-tillväxten och företagens ekonomiska tillväxt. 

D. En verklig balans mellan arbetsliv och privatliv har positiva hälsoaspekter och främjar 

ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft, det totala arbetsmarknadsdeltagandet och 

jämställdhet. Den minskar risken för fattigdom, främjar solidaritet mellan 

generationerna och bidrar även till att ta itu med utmaningarna med ett åldrande 

samhälle och påverkar födelsetalen gynnsamt i EU. 

E. Ett offentligt system för kartläggning av löner som inbegriper uppgiftsinsamling kan 

sätta press på både de privata och offentliga sektorerna för att bedöma deras 

betalningsstrukturer och ompröva de eventuella könsbaserade skillnader som upptäcks. 

F. Kvotering har visat sig förbättra privata företags resultat och stimulera ekonomisk 

tillväxt ytterligare, samtidigt som reserven av kunniga personer bland arbetskraften 

utnyttjas på ett bättre sätt. 

G. Typiskt kvinnodominerade branscher eller roller kännetecknas generellt sett av lägre 

löner än jämförbara mansdominerade branscher, vilket spelar en roll för skillnaderna i 

lön och pension mellan könen, som för närvarande ligger på 16 procent respektive 

40 procent. 

H. ILO har tagit fram ett ramverk enligt vilket arbeten bedöms på grundval av 

fyra faktorer: kvalifikationer, arbetsinsats, grad av ansvar och arbetsvillkor, och som 

viktas efter hur viktiga dessa faktorer är för företaget eller organisationen i fråga. 

                                                 
1 FN:s högnivåpanel om kvinnors ekonomiska egenmakt: Leave no one behind: A call to action for gender 

equality and economic women’s empowerment (september 2016). 
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I. Fackföreningarna har möjlighet att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom att 

arbeta för lika löner och investera i en balans mellan arbetsliv och privatliv inom sina 

branscher. 

J. Det finns belägg för att löneskillnaderna är lägre där kollektivavtalen står sig starka1. 

I. Allmänna överväganden  

1. Europaparlamentet anser att kvinnors ekonomiska deltagande och egenmakt är nyckeln 

till att stärka deras grundläggande rättigheter, så att de kan bli ekonomiskt oberoende, 

utöva inflytande på samhället och ha kontroll över sina liv. 

2. Europaparlamentet pekar på att den årliga kostnaden för kvinnors lägre 

sysselsättningsgrad motsvarar 2,8 procent av EU:s BNP2, samtidigt som kostnaden för 

en kvinnas utestängning från sysselsättning uppskattas uppgå till mellan 1,2 och 

2 miljoner euro, beroende på vilken utbildningsnivå hon har. 

II. Åtgärder och verktyg för att öka kvinnors ekonomiska egenmakt 

Bättre balans mellan arbetsliv och privatliv 

3. Europaparlamentet framhåller att det är oumbärligt för medlemsstaterna att uppnå 

Barcelonamålen, som inbegriper tillgång till barnomsorg, faciliteter och tjänster av god 

kvalitet och till rimliga priser, för att kunna uppnå Europa 2020-målen. 

4. Europaparlamentet är övertygat om att en förutsättning för att ändra de traditionella 

stereotyperna vad gäller könsroller är att männen åtar sig ett större omsorgsansvar. 

Parlamentet anser även att båda könen och samhället som helhet kommer att gynnas av 

en mer rättvis fördelning av oavlönat arbete och mer lika uttag av ledighet i samband 

med omsorgsansvar. 

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete och kartläggning av löner 

5. Europaparlamentet betonar att principen lika lön för lika eller likvärdigt arbete är 

förankrad i EU-fördraget. Parlamentet framhåller i detta sammanhang kommissionens 

rekommendation om stärkande av principen om lika lön för män och kvinnor genom 

bättre insyn. 

6. Europaparlamentet vädjar till medlemsstaterna och företagen att införa transparenta 

löner för att utforma metoder för företagen för att ta itu med löneklyftan mellan kvinnor 

och män, bland annat genom lönegranskningar och införandet av åtgärder för lika löner 

i samband med förhandlingar om kollektivavtal. 

7. Europaparlamentet understryker behovet att erkänna och omvärdera typiskt 

kvinnodominerat arbete, t.ex. arbeten inom branscher som rör hälsa, socialt arbete och 

undervisning, jämfört med typiskt mansdominerade arbeten. 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 För år 2013 – se The gender employment gap: challenges and solutions. 
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8. Europaparlamentet är övertygat om att ett tydligt ramverk av specifika verktyg för 

arbetsvärdering med jämförbara indikatorer krävs för att bedöma ”värdet” av arbeten 

eller branscher för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att lägga fram ett sådant ramverk och att bistå medlemsstaterna när de 

genomför det. 

9. Europaparlamentet påminner om att arbetets värde bör, i enlighet med EU-domstolens 

rättspraxis, bedömas och jämföras på grundval av objektiva kriterier såsom 

utbildningskrav, yrkesmässiga krav, fortbildningskrav, färdigheter, arbetsinsatser och 

grad av ansvar, det utförda arbetet och arbetsuppgifternas karaktär. 

Könskvoter 

10. Europaparlamentet anser att könskvoteringar kan vara nödvändiga inom den offentliga 

sektorn i de fall då de offentliga institutionerna inte tar sitt ansvar för att skapa en jämn 

könsfördelning, något som således skulle kunna förbättra den demokratiska 

legitimiteten hos beslutsfattande institutioner.  

11. Europaparlamentet upprepar sin begäran till rådet att snarast anta direktivet om en 

jämnare könsfördelning bland icke verkställande direktörer i börsnoterade företag, som 

ett viktigt första steg mot en jämn könsfördelning i de offentliga och privata sektorerna. 

Jämställdhetsplaner 

12. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen främjar forskningsorganisationers och 

forskningsfinansierande organisationers arbete med att anta jämställdhetsplaner. 

13. Europaparlamentet noterar att jämställdhetsplaner på företagsnivå eller branschnivå kan 

innehålla många olika åtgärder som rör mänskliga resurser och som berör rekrytering, 

löner, befordran, fortbildning och balans mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

anser att de ofta består av konkreta åtgärder som t.ex. könsneutralt språkbruk, 

förebyggande av sexuella trakasserier, utnämning av personer från det 

underrepresenterade könet till högre positioner, deltidsarbete och fäder som är delaktiga 

i barnomsorgen, och att det finns många olika strategier i medlemsstaterna i fråga om ett 

obligatoriskt införande av sådana åtgärder. 

Kollektivavtal och arbetsmarknadens parter 

14. Europaparlamentet betonar att det är oerhört viktigt att säkerställa en jämn 

könsfördelning i de grupper som förhandlar om kollektivavtal för att säkerställa en jämn 

könsfördelning, och anser därför att fackföreningar bör stärka kvinnors ställning 

gentemot arbetsmarknadens parter, i synnerhet i beslutsfattande positioner, och att de 

bör förhandla fram jämställdhetsplaner på företagsnivå eller branschnivå. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta nära med arbetsmarknadens 

parter för att stärka dem i deras nyckelroll att upptäcka osynlig könsdiskriminering 

i fastställandet av löneskalor och i tillhandahållandet av könsneutrala arbetsvärderingar. 
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III. Rekommendationer för att öka kvinnors ekonomiska egenmakt 

16. Europaparlamentet vidhåller att nuvarande ekonomiska modeller och metoder inte tar 

hänsyn till könsbaserade skillnader och inte fångar upp problemet med att minska 

klyftorna mellan könen. Parlamentet anser i detta sammanhang att skattepolitik och 

utgiftsprioriteringar vid kriser måste omprövas för att ta hänsyn till kvinnor som 

ekonomiska aktörer. 

17. Europaparlamentet vill se en omprövning av makroekonomiska inriktningar där 

offentliga utgiftsprioriteringar omprövas och där både kvinnor och män kan gynnas av 

investeringar i social infrastruktur. 

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

 

Europa är utan tvekan en av de världsledande vad gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet. 

En förutsättning för att förbättra jämställdheten och kvinnors egenmakt är emellertid kvinnors 

jämställda deltagande på arbetsmarknaden och i det ekonomiska beslutsfattandet. 

Den senaste statistiken visar att EU fortfarande endast har kommit halvvägs på vägen mot sitt 

mål att åstadkomma jämställdhet. EIGE:s jämställdhetsindex från 2015 visade på nästan inga 

framsteg alls för EU med en icke-signifikant ökning. 

 

I många länder utgörs de främsta hindren mot kvinnors ekonomiska egenmakt av flera olika 

sociala normer och diskriminerande lagar. Trots att kvinnor vanligtvis har en högre utbildning 

än män är den rådande löneklyftan mellan kvinnor och män fortfarande mycket stor – den 

uppgår till 16,1 procent och även pensionsklyftan ligger på oroväckande 40,2 procent – även 

om det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna. En jämnare fördelning av oavlönat 

hushållsarbete är även nödvändig för att kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden i samma 

utsträckning som män. När det oavlönade hushållsarbetet utförs parallellt och blir en jämnt 

fördelad börda, liksom när de fastställda Barcelonamålen har uppnåtts, kommer det att skapas 

en bättre grund för en mycket mer förbättrad balans mellan arbetsliv och privatliv som 

kommer att ge kvinnorna möjlighet att konkurrera på lika villkor. 

 

Att kunna konkurrera på samma villkor utgör inte bara en mänsklig rättighet, utan bör också 

bemötas utan motstånd, eftersom alla – oavsett vem de är eller vilket biologiskt kön de tillhör 

– har samma rättigheter och inte bör diskrimineras. Förutom att det är en mänsklig rättighet 

finns det fördelar med en mer jämställd arbetsmarknad. Kvinnor arbetar deltid i högre 

utsträckning är män och detta, i kombination med löneskillnaderna, leder ofrivilligt till att 

medlemsstaterna förlorar stora skatteintäkter. Enligt Eurofound motsvarade den sammanlagda 

årliga kostnaden för kvinnors lägre sysselsättningsgrad 2,8 procent av EU:s BNP1, samtidigt 

som kostnaden för en kvinnas utestängning från sysselsättning under hennes arbetsliv 

uppskattas uppgå till mellan 1,2 och 2 miljoner euro, beroende på vilken utbildningsnivå hon 

har. 

 

Olika verktyg kan användas för att uppnå målet om kvinnors ekonomiska egenmakt. 

Befintliga löneskillnader skapar grundläggande problem vad gäller lika lön för lika eller 

likvärdigt arbete. För att uppnå lika lön för lika arbete är det nödvändigt med en systematisk 

kartläggning för att säkerställa att både den offentliga och den privata sektorn lever upp till 

denna princip.  

 

För att bemöta denna otillfredsställande nivå av kvinnors ekonomiska egenmakt inom EU är 

det nödvändigt att de traditionella kvinnoyrkena värderas lika högt som typiskt manliga 

yrken. Detta kommer att ställa krav på de berörda sektorer som domineras av kvinnor, så att 

de ger högre ersättning till sina anställda.  

 

Som nämnts tidigare kommer kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden endast att ha 

positiva effekter. När det gäller bolagsstyrelser och den offentliga sektorn där beslutsfattande 

på hög nivå görs, har erfarenheten av att inkludera kvinnor visat sig ha positiva resultat. Vi 

uppmanar rådet att snarast anta direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke 

                                                 
1 För år 2013, The gender employment gap: Challenges and solutions. 
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verkställande direktörer i börsnoterade företag (direktivet om kvinnor i styrelser). Framsteg 

har gjorts på detta område, men utvecklingen går för långsamt framåt. De största framstegen 

har gjorts i länder som antagit bindande lagstiftning om kvotering. En viktig faktor är också 

att föregå med gott exempel. EU har för närvarande mycket få kvinnor på höga 

positioner/högre befattningar inom sina institutioner och en drastisk förändring är nödvändig.  

 

Jämställdhetsplaner är ett verktyg som tar itu med bristande jämställdhet på arbetsplatsen på 

många olika sätt genom att hantera rekrytering, löner, befordran, fortbildning och balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Dessutom kan en jämställdhetsplan även verka för att 

förebygga sexuella trakasserier. 32 % av fallen av sexuella trakasserier i EU drabbar kvinnor 

på deras arbetsplatser, och efter att ha upplevt en sådan kränkning ändrar ett stort antal 

kvinnor sitt beteende genom att undvika att vara ensam med en arbetskamrat eller en chef. Vi 

måste ha nolltolerans mot trakasserier och alla, även kvinnor, måste kunna känna sig trygga i 

sin arbetsmiljö.  

 

Vi befinner oss bara tre år från år 2020 och vi har mycket höga mål som vi själva har satt upp 

och som vi måste uppnå. Vi kan inte acceptera ett misslyckande och måste fortsätta arbeta för 

att uppnå dessa mål avseende kvinnors egenmakt och deltagande på arbetsmarknaden. Vi 

måste visa ledarskap genom att inta en bestämd hållning om att vi inte tolererar bristande 

jämställdhet och att vi förväntar oss att både den offentliga och privata sektorn tar ansvar för 

den bristande jämställdhet som breder ut sig i samband med de problem som tagits upp i detta 

betänkande. 

 


