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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar synsättet att jämställdheten oupplösligt hör samman med 
socialpolitiken, som i sin tur är ett av huvudområdena i de delade befogenheter som 
definieras i förslaget till fördrag om en konstitution för Europa. Parlamentet anser att 
jämställdheten därför skall behandlas i samband med medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, som har en direkt påverkan på EU:s produktiva potential.

2. Europaparlamentet anser att konkurrenskraften hos EU:s industri hör samman med de 
demografiska utmaningar som EU står inför i dag, och som kommer att bli mer uttalade 
inom en nära framtid. Parlamentet anser att om man i detta sammanhang främjar
jämställdhet mellan könen och en bättre balans mellan yrkes- och privatliv för kvinnor och 
män så kommer detta att bidra till att minska de negativa effekterna av den demografiska 
obalansen.

3. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på det faktum att principen om ”lika lön för 
lika arbete” är en rättvis princip som främjar arbetskraftens produktivitet och 
konkurrenskraften hos industrier som är utsatta för internationell konkurrens. Parlamentet 
anser att man genom att eliminera könsklyftan belönar gjorda insatser och bekämpar
könsstereotyper på arbetsplatsen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en genomförbarhetsstudie där man 
beskriver vilka följder en EU-policy som innebär att man tillämpar positiv särbehandling 
för att främja anställning av kvinnor i den privata sektorn skulle få på välfärds- och 
pensionssystemen i medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet stöder alla EU-projekt som bedöms som lämpliga av kommissionen 
och som kan uppmuntra och främja kvinnors entreprenörskap.

6. Europaparlamentet begär att kommissionen skall verka för arbetsmarknadens parters 
inställning att om man skall införliva ett könsperspektiv i all politik så kräver detta en 
konsekvensanalys för all reviderad eller ny EU-politik.


