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JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är ett av EU:s mål. Lagstiftning, rättspraxis och fördragsändringar
har successivt bidragit till att stärka denna princip och tillämpningen av den i EU.
Europaparlamentet har alltid tagit strid för jämställdhetsprincipen.

RÄTTSLIG GRUND

Principen att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete stadgas i de europeiska
fördragen sedan 1957 (nu i artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget)). Dessutom har EU tack vare artikel 153 i EUF-fördraget möjlighet
att agera inom det bredare området lika möjligheter och likabehandling i arbetslivet,
och enligt artikel 157 i EUF-fördraget är det i detta sammanhang tillåtet med positiv
särbehandling av kvinnor. EU får också på grundval av artikel 19 i EUF-fördraget anta
lagstiftning för att bekämpa alla former av diskriminering, inbegripet könsdiskriminering.
Det har antagits lagstiftning mot människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn,
på grundval av artiklarna 79 och 83 i EUF-fördraget. Genom programmet Rättigheter,
jämlikhet och medborgarskap finansieras bland annat åtgärder som bidrar till att utrota
våld mot kvinnor, på basis av artikel 168 i EUF-fördraget.

MÅL

EU bygger på en uppsättning värden, bland annat jämlikhet, och verkar därför för
jämställdhet (artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)).
Dessa mål anges även i artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Enligt
artikel 8 i EUF-fördraget ska EU dessutom i all sin verksamhet undanröja bristande
jämställdhet och arbeta för jämställdhet (vilket kallas ”jämställdhetsintegrering”). I
förklaring nr 19 till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget
har EU och medlemsstaterna förbundit sig ”att bekämpa alla slag av våld i hemmet
[…], att förhindra och bestraffa dessa brottsliga handlingar samt att stödja och skydda
brottsoffren”.

RESULTAT

A. Den viktigaste lagstiftningen
EU-lagstiftningen på området, vilken till största delen har antagits genom det ordinarie
lagstiftningsförfarandet, inbegriper följande:
— Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande

av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet.
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— 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.

— Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om
deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS

— Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen
om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Direktivet
om likabehandling oavsett ras förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt
ursprung inom en rad olika områden, bland annat sysselsättning, socialt skydd
och sociala förmåner, utbildning och varor och tjänster som är tillgängliga för
allmänheten, till exempel bostäder.

— Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän
ram för likabehandling i arbetslivet.

— Rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling
av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och
tjänster.

Under 2006 upphävdes ett antal tidigare rättsakter och ersattes 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).

— Rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade
ramavtalet om föräldraledighet och om upphävande av direktiv 96/34/EG.

— 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/EEG.

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och
om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF.

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om
den europeiska skyddsordern.

— Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om
fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd
av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF

— Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019
om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om
upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU.

B. Framsteg som gjorts tack vare rättspraxis från Europeiska unionens domstol (EU-
domstolen)
EU-domstolen har bidragit avsevärt till jämställdhetsarbetet. Följande domar är mest
betydelsefulla:
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— Defrenne II-domen av den 8 april 1976 (mål 43/75): Domstolen fastställde att
principen om lika lön för kvinnor och män ska ha direkt verkan och inte bara
tillämpas på offentlig verksamhet, utan på alla avtal som på ett kollektivt sätt
reglerar anställningsvillkoren.

— Bilka-domen av den 13 maj 1986 (mål C-170/84): Domstolen fastställde att
en åtgärd som utesluter deltidsanställda från ett tjänstepensionssystem utgör
”indirekt diskriminering” och därför strider mot f.d. artikel 119 i EEG-fördraget
om den påverkar avsevärt fler kvinnor än män och det inte går att visa att
uteslutningen baseras på objektiva skäl som inte har någon som helst koppling till
könsdiskriminering.

— Barber-domen av den 17 maj 1990 (mål C-262/88): Domstolen fastställde att alla
former av tjänstepension utgör lön i den betydelse som avses i f.d. artikel 119 och
att principen om likabehandling därför omfattar även tjänstepension. Domstolen
slog fast att män ska kunna ta ut pension eller efterlevandepension vid samma
ålder som sina kvinnliga kollegor.

— Marschall-domen av den 11 november 1997 (mål C-409/95): Domstolen förklarade
att gemenskapens lagstiftning inte står i vägen för nationella bestämmelser
som ger kvinnliga sökande företräde i en mansdominerad bransch (s.k. positiv
särbehandling). Särbehandlingen får dock inte ske per automatik och manliga
sökande får inte i förväg uteslutas från att söka, utan måste beaktas.

— Test-Achats-domen av den 1 mars 2011 (mål C-236/09): Domstolen
ogiltigförklarade artikel 5.2 i rådets direktiv 2004/113/EG på grund av att den stred
mot principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till
och tillhandahållande av varor och tjänster. Samma system för försäkringstekniska
beräkningar måste tillämpas på kvinnor och män vid fastställandet av premier och
fördelar i samband med försäkringar.

— Korwin-Mikke-domen av den 31 maj 2018 (målen T-770/16 och T-352/17):
Domstolen ogiltigförklarade de disciplinåtgärder som parlamentet vidtagit mot sin
högerradikala ledamot Janusz Korwin-Mikke.

— Violeta Villar Láiz-domen av den 8 maj 2019 (C-161/18): EU-domstolen
konstaterade att den spanska lagstiftningen om beräkning av ålderspension för
deltidsanställda strider mot EU-lagstiftningen om den särskilt missgynnar kvinnliga
arbetstagare.

— Praxiar-domen av den 8 maj 2019 (mål C-486/18): EU-domstolen slog fast
att avgångsvederlaget eller omskolningsbidraget för en arbetstagare som är
föräldraledig på deltid ska fastställas på grundval av heltidslönen. Motstridig
nationell lagstiftning leder till indirekt könsdiskriminering.

— Safeway-domen av den 7 oktober 2019 (mål C-171/18): Domstolen gav
ett avgörande om utjämning av pensionsförmåner inom ramen för ett
tjänstepensionssystem.

— Ortiz Mesonero-domen av den 18 september 2019 (mål C-366/18): En far har fått
avslag på sin ansökan om att arbeta enligt fast schema för att kunna ta hand om
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sina barn. EU-domstolen slog fast att direktiven inte är tillämpliga i detta fall och
att de inte innehåller någon bestämmelse som skulle kunna medföra en skyldighet
för medlemsstaterna att, i samband med en ansökan om föräldraledighet, ge
arbetstagaren rätt att arbeta enligt ett fast schema om arbetstagaren vanligtvis
skiftarbetar enligt ett varierande schema.

— Hakelbracht-domen av den 20 juni 2019 (mål C-404/18): Domstolen slog fast att
när en person som anser sig utsatt för diskriminering på grund av kön har inkommit
med klagomål ska andra anställda än den som utsatts för könsdiskriminering
skyddas eftersom de kan komma att missgynnas av arbetsgivaren på grund av det
stöd de, formellt eller informellt, har gett den person som utsatts för den påstådda
diskrimineringen.

— Tesco Stores-domen av den 3 juni 2021 (mål C-624/19): I domen erinrade EU-
domstolen om sin dom i målet Praxair MRC (C-486/18), där det slås fast att
diskrimineringsförbudet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare också gäller
för kollektivavtal och avtal mellan enskilda som reglerar lön samt om sin övriga
fasta rättspraxis som ger domstolarna möjlighet att bedöma andra könsbaserade
löneskillnader som grundar sig på den regel som är föremål för målet. Domstolen
fastställde att artikel 157 i EUF-fördraget ska tolkas som att den har direkt effekt i
tvister mellan enskilda där det görs gällande att principen om lika lön för män och
kvinnor för ”likvärdigt arbete” har åsidosatts.

— Domstolens yttrande 1/19 av den 6 oktober 2021 över EU:s anslutning till
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). I domstolens yttrande klargörs
villkoren för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och dess rättsliga grund.

C. Den senaste utvecklingen
Här följer en översikt över EU:s senaste insatser på jämställdhetsområdet.
Covid-19-pandemin har ökat det könsrelaterade våldet mot kvinnor, vilket stämmer
överens med de sedan länge konstaterade forskningsrönen att risken för våld i nära
relationer tenderar att öka i kristider. Det vidtogs nedstängningsåtgärder för att hålla
människor säkra hemma, men hemmet visade sig inte vara någon säker plats för alla.
Dessa åtgärder bidrog bevisligen till den betydande ökningen av antalet rapporterade
fall av våld i nära relationer. Med anledning av denna utveckling, och med beaktande
av EU:s förväntade anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning
av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen), antog kommissionen i
mars 2022 ett förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära
relationer.
Den 5 mars 2020 antog kommissionen sin jämställdhetsstrategi för 2020–2025. Där
fastställs en ambitiös ram för de kommande fem årens jämställdhetsarbete i Europa och
världen. Strategin bygger på en vision om ett Europa där invånarna i all sin mångfald
är fria från våld och stereotyper och har möjlighet att blomstra och leda oavsett kön.
Som en av strategins första konkreta steg föreslog kommissionen i mars 2021 bindande
åtgärder för insyn i lönesättningen. Kommissionen lade fram ett förslag till direktiv som
syftar till att stärka principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt
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arbete, med hjälp av insyn i lönesättningen och olika efterlevnadsmekanismer.
I mars 2021 antog kommissionen en handlingsplan för genomförandet av den
europeiska pelaren för sociala rättigheter, där jämställdhet står i centrum och det
fastställs ambitiösa mål för bland annat kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden och
tillhandahållandet av barnomsorg. Tillräckliga minimilöner kan också bidra till minskade
löneklyftor mellan könen, eftersom fler kvinnor än män tjänar minimilön. I oktober
2020 lade därför kommissionen fram ett förslag till EU-direktiv för att säkerställa
att arbetstagarna i EU skyddas av tillräckliga minimilöner. Förslaget diskuteras för
närvarande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
(FEMM) och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL).
Kommissionen håller just nu också på att ta fram ett nytt lagstiftningsinitiativ för
att bekämpa könsrelaterat våld. I februari 2021 inleddes det ett offentligt samråd
om initiativet. Samtidigt är EU:s anslutning till Istanbulkonventionen fortsatt en av
kommissionens nyckelprioriteringar. Under 2020 antog kommissionen den allra första
EU-strategin för våldsutsattas rättigheter, och stärkte på detta sätt ytterligare sin kamp
mot könsrelaterat våld.

EU:S FLERÅRIGA BUDGETRAM FÖR 2021–2027

Efter parlamentets godkännande antog rådet den 17 december 2020 förordningen om
EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Inom den nya fleråriga budgetramen läggs
det ökad vikt vid jämställdhetsintegrering i EU-budgeten.
Tillsammans med återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, med en budget på
750 miljarder euro, kommer EU att kunna tillhandahålla en extraordinär finansiering på
1 800 miljarder euro under de närmaste åren till stöd för återhämtningen efter covid-19-
pandemin och EU:s långsiktiga prioriteringar inom olika politikområden. Den nya
långtidsbudgeten omfattar sju utgiftsområden. Den ska utgöra finansieringsramen för
närmare 40 EU-program under de närmaste sju åren. Next Generation EU ägnar också
särskild uppmärksamhet åt jämställdhet. I synnerhet ska de nationella återhämtnings-
och resiliensplanerna innehålla uppgifter om hur de investeringar och reformer som
finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens förväntas bidra till att främja
jämställdhet och lika möjligheter för alla.
I april 2021 antog rådet och parlamentet de två program som utgör EU:s fond
för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som ingår i den fleråriga budgetramen
för 2021–2027. Programmen bidrar till att ytterligare främja, stärka och skydda
rättvisa, rättigheter och EU:s värden. Programmet för medborgare, jämlikhet,
rättigheter och värden 2021–2027 täcker specifikt tilldelningen av medel till
civilsamhällesorganisationer som arbetar för jämställdhet och bekämpar våld mot
kvinnor och flickor i EU. Den sammanlagda budgeten för detta program uppgår till
1,55 miljarder euro (en budget på 641,7 miljoner euro, med ytterligare anslag på upp till
högst 912 miljoner euro). Programmet Rättsliga frågor har en budget på 305 miljoner
euro.
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EU:S ANSLUTNING TILL EUROPARÅDETS KONVENTION OM
FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPNING AV VÅLD MOT KVINNOR OCH
VÅLD I HEMMET (ISTANBULKONVENTIONEN)

Istanbulkonventionen, som trädde i kraft 2014, är det första rättsligt bindande
internationella instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och
flickor på internationell nivå. Den fastställer en omfattande ram av rättsliga och politiska
åtgärder för att förhindra sådant våld, stödja offren och straffa förövarna.
Europeiska unionens råd beslutade att förslaget till beslut om undertecknande skulle
delas upp i två separata beslut, ett om straffrättsligt samarbete och ett om asyl
och ”non refoulement”. Dessa två rådsbeslut antogs i maj 2017, varefter EU:s
kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet undertecknade
Istanbulkonventionen på EU:s vägnar den 13 juni 2017.
Undertecknandet är det första steget i processen för EU:s anslutning till konventionen,
som nu kräver att rådet antar beslut om att slutföra processen. Inom rådet är
det arbetsgruppen för grundläggande rättigheter, medborgerliga rättigheter och fri
rörlighet för personer (FREMP) som diskuterar rättsaktsförslag som rör detta område.
Arbetsgruppens diskussioner har främst kretsat kring en uppförandekod för hur EU och
medlemsstaterna ska samarbeta kring konventionens genomförande.
I sin resolution av den 4 april 2019 begärde parlamentet att domstolen skulle yttra
sig om huruvida förslagen om EU:s anslutning till Istanbulkonvention var förenliga
med fördragen samt om hur denna anslutning skulle gå till. EU-domstolens beslut
var att fördragen inte utgör något hinder för att rådet inväntar ett samförstånd
mellan medlemsstaterna innan det antar beslutet om unionens ingående av
Istanbulkonventionen på EU:s vägnar. Domstolen fastställde även att akten om
ingående får delas upp i två separata beslut om det finns ett objektivt behov av detta.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har spelat en mycket viktig stödjande roll i jämställdhetsarbetet, i
synnerhet genom FEMM-utskottet. I frågor kring likabehandling på arbetsmarknaden
agerar parlamentet på grundval av det ordinarie lagstiftningsförfarandet
(medbeslutande). Några exempel:
— Europaparlamentet och rådet antog i juni 2019 Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om balans mellan arbete och
privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv
2010/18/EU. Detta direktiv skulle börja tillämpas av EU-medlemsstaterna senast
den 1 augusti 2021.

— Parlamentets ståndpunkt om förslaget till direktiv om att stärka principen om
lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete med hjälp av insyn i
lönesättningen och olika efterlevnadsmekanismer (2021/0050(COD)).

— I mars 2022 antog kommissionen ett förslag till direktiv om bekämpning av våld
mot kvinnor och våld i nära relationer (COM(2022)0105).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=SV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2021/0050(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&qid=1655283888121&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&qid=1655283888121&from=SV
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2022)0105
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När det gäller direktivet om att stärka principen om lika lön för kvinnor och
män för lika eller likvärdigt arbete med hjälp av insyn i lönesättningen och
olika efterlevnadsmekanismer inväntas nu parlamentets ståndpunkt vid första
behandlingen inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Dessutom bidrar parlamentet
till det övergripande jämställdhetspolitiska arbetet genom sina initiativbetänkanden,
seminarier och utfrågningar samt genom att uppmärksamma andra institutioner på
specifika frågor. Några exempel:
— I maj 2022 rapporterade FEMM-utskottet om trepartsförhandlingarna om en jämn

könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag.

— Europaparlamentet antog sin ståndpunkt om detta förslag vid första behandlingen
den 20 november 2013. Parlamentet fick sedan vänta nästan i tio år innan rådet
antog sin ståndpunkt om förslaget.

— Situationen förändrades när det franska ordförandeskapet föreslog ett allmänt
förhållningssätt till texten, som rådet antog den 14 mars 2022. Därmed kunde det
inledas interinstitutionella förhandlingar.

— Dessutom anordnade FEMM-utskottet tillsammans med utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) en
offentlig utfrågning i maj 2022 om bekämpning av könsrelaterat våld på nätet.
Det könsrelaterade våldet på nätet är en ohämmad och till största delen anonym
förlängning av det ökande våldet i vårt samhälle. Digitala brott, hot, mobbning,
stalkning, doxning, trakasserier och andra våldshandlingar drabbar framför allt
kvinnor och flickor via internet, sociala nätverk och chatt-appar.

— FEMM- och LIBE-utskotten har länge ägnat sig åt dessa frågor på alla tänkbara
sätt. Före behandlingen av det ovannämnda förslaget till direktiv om bekämpning
av våld mot kvinnor och våld i nära relationer anordnade de denna nya
gemensamma utfrågning för att ge underlag till medlemsstaternas diskussioner
och för att få fram förslag om hur man kan förbättra den befintliga lagstiftningen
ytterligare.

— På intern nivå tillämpar parlamentet också jämställdhetsintegrering i arbetet i alla
sina utskott.[1] Det har därför upprättats två nätverk för jämställdhetsintegrering,
vilka FEMM-utskottet samordnar. Nätverket av ordförande och vice ordförande
för jämställdhetsintegrering samlar de parlamentsledamöter som verkar för att
föra in en jämställdhetsaspekt i arbetet i sina respektive utskott. De stöds av
ett nätverk av handläggare med ansvar för jämställdhetsintegrering i respektive
utskottssekretariat. Dessutom finns det en högnivågrupp för jämställdhet som
arbetar med fortbildning och informationsspridning om jämställdhetsintegrering
bland parlamentets personal och de politiska grupperna.

Martina Schonard
05/2022

[1]Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet
(EUT C 61E, 10.3.2004, s. 384).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
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