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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män

– att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortfarande inte på ett passande sätt gått 
vidare med parlamentets resolution av den 18 november 2008, och inte heller med 
parlamentets resolution av den 10 februari 2010, inte inlett något lagstiftningsförfarande 
och inte heller utnyttjat Europeiska året för lika möjligheter (2007) i tillräcklig 
utsträckning för att vidta effektiva åtgärder mot problemet med löneskillnader mellan 
män och kvinnor. Samtliga medlemsstater och andra viktiga aktörer på europeisk nivå 
ser nämligen fortfarande en minskad löneklyfta mellan könen som en politisk 
prioritering, vilket återspeglas i rådets slutsatser om den europeiska jämställdhetspakten 
(2011–2020).

2. Europaparlamentet understryker att det är stereotyper och att kvinnor enbart betraktas 
mot bakgrund av traditionella könsroller som i huvudsak ligger bakom löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att verka för 
lika lön genom att ta både nationella och lokala samhällsinitiativ.

3. Europaparlamentet är mycket bekymrat över den långsamma utvecklingen under det 
senaste årtiondet och över att löneklyftan mellan män och kvinnor de senaste åren 
stagnerat på en hög nivå. Trots den rättsligt bindande principen med lika lön för 
likvärdigt arbete fick kvinnor i EU-27 under år 2009 i genomsnitt 17,5 % lägre timlön än 
män för samma arbetsprestation1 (upp till 30 % lägre inom den privata sektorn, för 
samma arbetsprestation och med samma kvalifikationer). Parlamentet oroas av att 
löneklyftan, särskilt mellan högkvalificerade kvinnor och män, fortfarande är mycket 
hög i vissa medlemsstater. Parlamentet betonar att kvinnor hör till dem som drabbas 
värst av otrygga anställningsförhållanden och de sociala konsekvenserna av krisen.
Enligt ILO-rapporten ”Global Employment Trends 2012 - Preventing a deeper jobs 
crisis” har fler kvinnor än män otrygga anställningsförhållanden (50,5 % mot 48,2 %).

4. Europaparlamentet anser att skyddet för kvinnor enligt flexicuritybaserade avtal 
förstärker den sociala sammanhållningen på arbetsmarknaden, särskilt för kvinnor som 
just har fött barn eller vårdar äldre. Parlamentet konstaterar att dessa kvinnors 
arbetstidsarrangemang bör vara tillräckligt flexibla för att tillgodose deras behov och 
göra det lättare för dem att förena arbete och privatliv.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna det reella mervärde som 
kvinnor bidrar med på arbetsplatsen och att med lämpliga villkor förbättra deras 
anställbarhet och deltagande på arbetsmarkanden genom att erbjuda vård och 
barnomsorg till rimliga priser, föräldraledighet och flexibla arbetsvillkor, särskilt för 
kvinnor som återvänder till arbetsmarknaden efter en lång tids frånvaro på grund av att 
de fått barn eller uppfyllt andra familjeåtaganden.

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics



PE478.673v02-00 4/12 AD\897366SV.doc

SV

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja mer forskning om 
flexicuritystrategier för att se hur dessa inverkar på löneklyftan och också fastställa hur 
dessa strategier kan användas för att motverka könsdiskriminering.

7. Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 6 december 2010, i vilka 
medlemsstaterna uppmanas att vidta omfattande åtgärder för att få bukt med orsakerna 
till löneklyftan.

8. Europaparlamentet betonar att löneskillnaderna ökar proportionellt till kvinnornas 
nackdel i förhållande till tjänstenivå och kvalifikationsnivå.

9. Europaparlamentet påpekar att löneklyftan i vissa medlemsstater ökar till kvinnors 
nackdel under de svåraste skedena i livet, nämligen när de är i barnafödande ålder och 
åren före pensionering.

10. Europaparlamentet betonar att de bakomliggande orsakerna till löneklyftan mellan 
kvinnor och män alltjämt är många och komplexa. Parlamentet anser att denna bristande 
jämställdhet har mycket stora och negativa effekter på kvinnors liv, särskilt i 
pensionsåldern, eftersom lägre löner leder till lägre pensioner och kan var en förklaring 
till att fattigdom är vanligare bland äldre kvinnor (22 %) än bland äldre män (16 %).
Parlamentet understryker att fattigdom bland kvinnor efter pensioneringen ofta beror på 
deras tidigare omvårdnadsansvar, eftersom det är vanligare att kvinnor tar en tillfällig 
anställning eller arbetar deltid för att kunna förena yrkes- och familjeliv. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta vidare för att undanröja denna 
dessa olikheter och säkerställa likabehandling i fråga om mäns och kvinnors pensioner.

11. Europaparlamentet anser att kvinnliga arbetstagare, vars arbete kräver samma 
kompetens, insats och ansvar som dem som utförs av män, bör ha lika möjligheter i alla 
åldrar att utbilda sig, göra karriär och omskola sig, och ha samma pensionsrättigheter 
och arbetslöshetsersättning som männen har.

12. Europaparlamentet anser att minskade löneskillnader mellan kvinnor och män skulle 
inverka positivt på nativiteten och vända den demografiska utvecklingen, som nu går 
snabbt – särskilt i östra Europa – och förbättra situationen för kvinnor med barn, särskilt 
om de blir ensamstående, och därmed minska risken för barnfattigdom.

13. Europaparlamentet anser att en arbetsmarknad utan stereotypa föreställningar skulle 
kunna öka både kvinnors inkomster och medlemsstaternas BNP. Olika studier har 
kommit fram till att om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ökade till 70 %, i 
paritet med männen, skulle detta ha en mycket positiv ekonomisk effekt på EU:s BNP 
(4–8 %).

14. Europaparlamentet betonar att underlåtenhet att tillämpa principen om lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete strider mot sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin.
Parlamentet framhåller att ett ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden bidrar till 
hållbara försäkringssystem, inte minst med tanke på den demografiska utvecklingen.

15. Europaparlamentet konstaterar dock att strategier som går ut på att ta itu med en eller 
annan orsak till löneklyftan var för sig har visat sig otillräckliga för att effektivt minska 



AD\897366SV.doc 5/12 PE478.673v02-00

SV

löneklyftan mellan män och kvinnor.

16. Europaparlamentet understryker att vid sidan av den privata och offentliga sektorn måste 
man vara lyhörd för ojämlik behandling av kvinnor i familje- och jordbruksföretag, där 
kvinnorna inte bara tjänar mindre än män utan ofta inte uppbär någon lön alls.
Parlamentet uppmanar till åtgärder för att höja medvetenheten i samhället om hur denna 
situation missgynnar dessa kvinnors ställning på social- och 
pensionsförsäkringsområdet.

17. Europaparlamentet framhåller att statistiken måste vara sammanhängande, jämförbar, 
könsuppdelad och fullständig samt utformad med hänsyn till nya systemen för att 
klassificera och organisera personal och arbetsorganisationen. Parlamentet anser att man 
vid bedömning av löneskillnaderna inte bara ska ta hänsyn till olika bruttotimlöner utan 
att också till andra faktorer som individuella lönetillägg, anställningsavtal, tillägg och 
bonusar, yrkeskvalifikationer, personliga färdigheter och kompetensområden, 
arbetsorganisation, yrkeserfarenhet samt produktivitet, som inte bara ska mätas i 
kvantitativa termer (timmar då arbetstagaren är fysiskt närvarande på arbetsplatsen) utan 
även i kvalitativa termer, samt med hänsyn till hur arbetstidsminskning, semester och 
tjänstledighet samt frånvaro på grund av vård- och omsorgsansvar påverkar automatiska 
löneökningar.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra jämställdhetsstrategier 
eftersom jämställdhetsfrågor delvis sammanfaller med frågor om barnomsorg, skatter 
och offentlig upphandling.

19. Europaparlamentet understryker att om fler kvinnor fick möjlighet till anställning, 
särskilt på ledande befattningar, skulle det kunna bidra till att minska löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. Det är viktigt att kvinnor deltar mer aktivt i den ekonomiska 
beslutsprocessen och att de kan använda sitt inflytande för att komma med lösningar 
som tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Parlamentet vill lyfta fram de studier som 
visar att det finns ett starkt samband mellan ökat antal kvinnor i ledande befattningar och 
större vinster för företagen från tillgångar, försäljning och kapitalinvesteringar.

20. Europaparlamentet understryker att man i Europa 2020-strategin uttryckligen fastställer 
målet att öka sysselsättningsgraden för kvinnor och män i åldern 20–64 till 75 %. Detta
mål kan främjas genom åtgärder för att minska löneklyftan, stärka kvinnors utbildning 
och stimulera kvinnors entreprenörskap som en del av en större plan för ekonomisk 
återhämtning, med beaktande av medlemsstaternas olika utgångslägen och 
förutsättningar.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att 
göra lönen mer transparent. Parlamentet anser att transparenta lönesystem bör utvecklas 
och främjas och att arbetsgivare bör övervaka lönerna – monetär och icke-monetär 
ersättning – ur ett könsperspektiv, med avseende på arbetsuppgifter, kvalifikationer och 
erfarenhet. Både företagens lönepolitik och principerna för beviljande av tillägg och 
bonusar bör vara öppna för insyn.

22. Europaparlamentet påpekar att det är medlemsstaternas ansvar att genomföra 
Europa 2020-strategin och att medlemsstaterna är de som bäst kan fördela sina egna 
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resurser och snabbt nå upp till de överenskomna målen.

23. Europaparlamentet står fast vid att åtgärder måste vidtas för att främja yrkes- och 
karriärutveckling under förhållanden som innebär verklig jämställdhet mellan kvinnor 
och män. Denna princip utgör en del av företagens sociala ansvar, vilket uppmuntras 
internationellt och nationellt och bör utvecklas i alla medlemsstater.

24. Europaparlamentet påpekar att löneskillnaderna ofta hänger samman med en rad 
rättsliga, sociala och ekonomiska faktorer i det moderna samhället, men anser att det 
enda sättet att garantera att principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete får 
praktisk effekt är att vidta åtgärder som gör att kvinnor och män kan dela lika på 
familjeansvaret.

25. Europaparlamentet påpekar att normer för rättvis och etisk behandling av anställda bör 
spridas, och särskild hänsyn bör tas till ett jämlikt och transparent ersättningssystem.

26. Europaparlamentet understryker att familjeansvaret begränsar kvinnors 
karriärmöjligheter. Detta gör att kvinnor är överrepresenterade när det gäller 
deltidsarbete, vilket minskar den betalda arbetstiden betydligt, och att kvinnor utgör en 
majoritet av arbetskraften i den informella ekonomin, där risken för otrygga 
anställningar och för uppsägning är större, och där färre omfattas av de sociala 
trygghetssystemen.

27. Europaparlamentet vill prioritera främjande av en ny kultur med delat ansvar såväl i 
privatlivet som i arbetslivet vad gäller barnuppfostran och hushållsarbete för att det ska 
bli lättare att förena familjelivet med en yrkeskarriär. Parlamentet vidhåller att valet att 
utnyttja den barnomsorg och de hushållsnära tjänster samt den vård och omsorg som 
erbjuds av institutioner bör främjas. Medlemsstaterna uppmanas att göra kostnaderna för 
dessa tjänster avdragsgilla.

28. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om vikten av att vidta 
positiva åtgärder till förmån för kvinnor och män, bland annat för att underlätta deras 
återgång i arbete efter perioder som de ägnat åt familjen (tagit hand om barn och/eller 
vårdat en sjuk anhörig eller anhörig med funktionsnedsättning), och åtgärder som hjälper 
dem att återintegreras på arbetsmarknaden, så att de åter kan bli självförsörjande.

29. Europaparlamentet anser att det krävs initiativ och insatser på både nationell och 
europeisk nivå, framför allt genom utbildning på alla stadier, för att bekämpa stereotypa 
föreställningar enligt vilka kvinnans arbete endast syftar till att dryga ut hushållets 
inkomster, något som i betydande grad har bidragit till att skapa och bevara 
löneskillnader mellan könen.

30. Europaparlamentet betonar att kvinnors karriärmöjligheter måste breddas och att kvinnor 
måste uppmuntras att söka sig till traditionellt mansdominerade yrken inom teknik och 
vetenskap.

31. Europaparlamentet anser att lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder behövs på såväl 
nationell nivå som EU-nivå för att minska löneklyftan, öka kvinnors sysselsättning inom 
mansdominerade sektorer samt öka erkännandet av kvinnors kompetens och ekonomiska 
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prestationer på arbetsplatsen, för att få bukt med den horisontella och vertikala 
segregationen och att även förhindra stereotyper kring vissa typiskt kvinnliga 
verksamheter och sektorer. Parlamentet betonar att sådana åtgärder bör främja kvinnors 
deltagande i beslutsprocessen på alla nivåer och i alla sektorer och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att överväga en rättsligt bindande kvot för att utse 
kvinnor, inom såväl offentliga som privata företag, till framför allt ledande poster. 
Parlamentet beklagar djupt att kvinnor som är missgynnade på flera sätt (kvinnor med 
funktionsnedsättning och kvinnor med minoritets- eller invandrarbakgrund) påverkas 
ännu mer av löneklyftan.

32. Europaparlamentet vidhåller att det är brådskande med åtgärder för att bekämpa 
lönediskrimineringen. Detta kan ske antingen genom att nuvarande direktiv ändras eller 
genom att man utarbetar etappvisa planer med preciserade målsättningar för varje sektor, 
till exempel att löneskillnaden ska vara högst 0,5 % år 2020, för att komma till rätta med 
direkt och indirekt diskriminering, eller uppmuntra till kollektivavtal, utbilda 
jämställdhetsrådgivare, åtgärda den ojämna fördelningen av oavlönat arbete mellan 
kvinnor och män samt utarbeta jämställdhetsplaner för företag och andra arbetsplatser.
Parlamentet menar att öppenhet vid lönesättningen bör bli regel, så att de kvinnliga 
arbetstagarna får ett bättre förhandlingsläge.

33. Europaparlamentet beklagar att rådet ännu inte antagit en formell ståndpunkt till 
förslaget om mammaledighet, trots att parlamentet den 20 oktober 2010 godkände 
översynen av direktiv 92/85/EEG om mammaledighet. Parlamentet betonar att det 
behövs ytterligare åtgärder som gör det möjligt att förena yrkesliv och familjeliv, för att 
sysselsättningsgraden bland kvinnor ska uppnå 75 % och för att minska 
löneskillnaderna, såsom anges i EU 2020-strategin. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta en ståndpunkt i denna fråga för att institutionella förhandlingar 
ska kunna inledas och en nödvändig överenskommelse uppnås.

34. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa svartarbete bland kvinnor 
eftersom detta inte bara urholkar försäkringskassornas hållbarhet utan framför allt bidrar 
till en fullständig avreglering av kvinnors lönestrukturer och till ökad fattigdom bland 
kvinnor, särskilt äldre kvinnor.

35. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har infört en Europadag för lika lön för 
att markera löneskillnaderna mellan kvinnor och män samt tagit fram programvara som 
gör det möjligt att räkna ut löneskillnader. Parlamentet anser att kommissionen bör 
fortsätta med informations- och upplysningskampanjen om löneskillnaderna i de 
27 medlemsstaterna.

36. Europaparlamentet efterlyser enklare, snabbare och för arbetstagarna mer lättillgängliga 
rättsliga förfaranden som försvarar den rättsligt bindande principen om lika lön för 
likvärdigt arbete.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över lönestrukturerna inom 
kvinnodominerade yrken och sektorer för att bryta könsstereotyper som är starkt knutna 
till löneskillnaderna.

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att kvinnor har tillgång till 
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utbildning och livslångt lärande på alla nivåer och, i syfte att bekämpa de nuvarande 
sexistiska stereotyperna, att uppmuntra kvinnor att välja vetenskapliga utbildningar och 
yrkeskarriärer. Parlamentet betonar att en högre andel kvalificerade kvinnor inom 
vetenskap och teknik skulle stimulera EU:s tillväxt och konkurrenskraft.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bland annat via 
sysselsättningsriktlinjerna kontrollera att medlemsstaterna tillämpar principen om lika 
lön för lika eller likvärdigt arbete på ett så samordnat sätt som möjligt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inrätta omfattande och rättsligt bindande bestämmelser 
för att effektivt genomföra denna princip i praktiken och att vid behov skärpa sina 
nationella bestämmelser genom sanktioner liknande dem som tillämpas vid andra 
överträdelser av arbetsrätten, till exempel svartarbete. Parlamentet betonar att kvinnors 
situation när det gäller otrygga anställningsförhållanden snarast måste förbättras 
eftersom dessa kvinnor är särskilt utsatta och sårbara i samband med ekonomiska och 
sociala kriser.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att motverka 
löneskillnader mellan könen i alla EU-strategier och nationella program, framför allt de 
som är inriktade på fattigdomsbekämpning.

41. Europaparlamentet betonar att arbetsmarknadens parter måste involveras, eftersom de 
spelar en viktig roll på alla nivåer för att inom ramen för kollektiva löneförhandlingar 
bekämpa löneskillnaderna mellan män och kvinnor och diskriminering av kvinnor, 
däribland tillgång till anställning, lön, arbetsvillkor, karriärmöjligheter och utbildning, 
och uppmanar följaktligen kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta mer med 
arbetsmarknadens parter.

42. Europaparlamentet framhåller att kommissionens åtgärder måste rikta sig direkt till 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, men också till jämställdhetsorgan, 
kvinnoförbund och kvinnoinitiativ samt jämställdhetsombud inom kommuner och 
företag, vilka skulle kunna erbjuda utbildning i jämställdhetsfrågor – med särskild 
inriktning på löneklyftan mellan kvinnor och män – för arbetsmarknadens parter, 
advokater, domare och ombudsmän.

43. Europaparlamentet betonar att det behövs ett förtydligande av begreppet likvärdigt 
arbete. De uppgifter som ska avgöra om olika arbeten är likvärdiga ska bedömas utifrån 
objektiva kriterier och en icke-diskriminerande analys. Vid bedömningen av lika löner 
och fastställandet av lönetabeller ska också andra aspekter av lönen vägas in, bl.a. 
grundlön, tillägg och ersättningar.

44. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att vidta 
åtgärder mot könsdiskriminering, bristande jämställdhet inom utbildning samt 
segregation på arbetsmarknaden, att skapa förutsättningar för att förena yrkes- och 
privatlivet, att åstadkomma fullständig insyn i lönefrågor och att införliva åtgärderna i 
lagstiftning och kollektivavtal.

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med arbetsmarknadens 
parter verka för könsbalanserade sysselsättningsstrategier och driva igenom en enhetlig 
könsneutral arbetsutvärdering som ska gälla arbetsgivare, för att minska löneklyftan 
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mellan könen och bekämpa diskriminering på arbetsplatsen. Parlamentet understryker 
behovet av att fastställa en god balans mellan barnomsorg av hög kvalitet och 
familjevänliga arbetsarrangemang.

46. Europaparlamentet understryker att lämpliga och effektiva rättsliga mekanismer krävs 
för att undanröja löneskillnaderna. Arbetsplatsinspektioner är användbara på detta 
område och domare, advokater och arbetsplatsinspektörer måste få särskild utbildning 
och möjligheter att förvärva den kompetens som krävs i lönediskrimineringsfrågor.

47. Europaparlamentet understryker att för att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska 
minska i praktiken måste åtgärderna i EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi 
genomföras och utbytet av bästa praxis på EU-nivå stödjas. Här måste arbetsmarknadens 
parter involveras när så är möjligt.

48. Europaparlamentet anser att förfarandena och mekanismerna för att försvara principen 
om lika lön för likvärdigt arbete och för att förbjuda all slags könsdiskriminering bör 
förbättras och förenklas.

49. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge kvinnor som vill starta företag 
tillräckligt ekonomiskt stöd och lämplig utbildning i syfte att uppmuntra kvinnligt 
företagande.

50. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras åtagande att granska vilka 
effekter sysselsättnings- och skattepolitiken har på löneskillnaderna.

51. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, mot bakgrund av de ringa framstegen, bör 
överväga effektiva och, vid behov, rättsliga åtgärder och fastställa påföljder för 
arbetsgivare som kränker principen om lika lön. Parlamentet vidhåller att det framför allt 
bör vara möjligt att inge klagomål på grundval av lönediskriminering. Dessutom bör 
medlemsstaterna uppmuntra de företag som vidtar åtgärder för att uppmuntra lika löner, 
så att bra lösningar kan spridas.

– att infoga följande rekommendationer i bilagan till resolutionsförslaget:

52. Europaparlamentet anser att en blandning av strategier och åtgärder som tar hänsyn till 
principen om integrering av ett jämställdhetsperspektiv kan undanröja löneskillnader 
som beror på kön och att dessa bör omfatta

a) specifika åtgärder för att förena arbetsliv, studier, yrkesutbildning eller omskolning 
med familje- och privatliv genom tillgång till omsorgstjänster (till överkomliga 
priser, och som är lättillgängliga och oberoende av arbetstagarens status och typ av 
anställningskontrakt), genom arbetstidsarrangemang som är anpassade till 
arbetstagarens, särskilt ensamstående föräldrars, behov samt genom 
mammaledighet, pappaledighet, föräldraledighet och ledighet av familjeskäl i 
förening med möjligheten att utan hinder återvända till arbetslivet,

b) en anpassad skatte- och socialpolitik samt familjestödjande åtgärder, som även 
omfattar åtgärder mot de allvarliga pensionsförsämringar som drabbar föräldrar som 
under perioder inte arbetat eller arbetat deltid och könsspecifika åtgärder som ska 
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kompensera för orättvisa och obefogade löneskillnader, förbättra kvaliteten på 
kvinnors sysselsättning och även möjliggöra atypiskt arbete med vård av anhörig 
eller annan närstående,

c) konkreta åtgärder som ska genomföras av arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorgan (i enlighet med artikel 157.4 i FEUF) för att undanröja 
löneskillnaderna och segregationen på de olika avtals- och sektorsnivåerna, t.ex. 
krav på att arbetsmarknadens parter ska ingå löneuppgörelser, utföra regelbundna 
utredningar av likabehandling vid lönesättning, se till att företagens 
jämställdhetsplaner genomförs, fastställa kvalitativa och kvantitativa mål och 
riktmärken samt utbyta bästa praxis som godkänts av de berörda parterna och som 
åtföljs av redogörelser för de hinder och svårigheter som uppstått,

d) införande av en klausul om att jämställdhet mellan könen och lika lön ska beaktas 
vid offentlig upphandling,

e) initiativ från företagens sida för att verkställa jämställdhetspolitiken och principen 
om lika lön för lika arbete för både kvinnor och män,

f) utveckling av, i samarbete med arbetsmarknadens parter och förbund, en europeisk 
kvalitetscertifiering för lika lön, som institutioner, företag och myndigheter kan 
använda för att visa att de uppfyller specifika kriterier för lika lön, t.ex. 
lönetransparens,

g) en lista med exempel på hur man ska få bukt med köns- och lönediskrimineringen,

h) information och riktlinjer om praktiska lösningar för att minska löneklyftan,

i) utveckling av transparenta och neutrala arbetsutvärderingssystem för att utvärdera 
huruvida arbetsbeskrivningar och lönekriterier garanterar icke-diskriminering.

53. Europaparlamentet föreslår ett pris för kvinnor och företag i Europa: ”Women and 
Business in Europe”, som ska delas ut av parlamentet. Priset skulle kunna delas ut till 
arbetsgivare (företag, institutioner, myndigheter) som främjar kvinnor på ett föredömligt 
sätt, stöder kvinnor i ledande positioner och tillämpar principen om lika lön.

54. Europaparlamentet anser att artikel 157.1 och 157.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt måste tolkas och genomföras på ett lämpligt sätt och att det relevanta 
direktivet ska anpassas på EU-nivå eller, i tillämpliga fall, vid genomförande och 
tillämpning på nationell nivå.

55. Europaparlamentet är övertygat om att det behövs ett bättre och snabbare genomförande
av bestämmelserna i det relevanta direktivet i fråga om jämställdhetsorgan och 
arbetsmarknadens parter, för att löneskillnaderna verkligen ska kunna övervinnas med 
hjälp av åtgärder som medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganen ska genomföra.

56. Mot bakgrund av den ekonomiska krisen och de demografiska förändringarna anser 
Europaparlamentet att lika lön för lika arbete och avskaffande av lönediskriminering är 
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avgörande för konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten samt för att kvinnor i 
EU ska kunna leva ett värdigt liv.

57. Europaparlamentet understryker att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och 
övriga lämpliga organ, såsom statliga jämställdhetskommissioner, måste delta i 
antagandet av politik och åtgärder inom ramen för nationella program för jämställdhet i 
arbetet. Syftet med deras deltagande bör vara att sprida och öka förståelsen för bästa 
metoder och lagstiftning som ska främja lika lön i större utsträckning och att fastställa 
mekanismer för övervakning och kontroll av tillämpningen.

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att översända en analys till parlamentet 
som visar vilka rättsakter på EU-nivå respektive nationell nivå som vore lämpliga att 
använda för att på snabbast möjliga sätt åstadkomma en betydande minskning av 
löneklyftan.
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