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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 hittills inte på ett passande sätt gått vidare 
med parlamentets resolution av den 18 november 2008 och inte inlett något 
lagstiftningsförfarande som syftar till effektiva åtgärder mot problemet med olika lön för 
män och kvinnor.

2. Europaparlamentet är mycket bekymrat över att endast långsamma framsteg uppnåtts det 
senaste årtiondet och 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 % mindre lön i timmen än män för 
samma arbetsprestation1. Flexicuritystrategin är inte lämpad att avskaffa befintliga 
skillnader mellan kvinnor och män när det gäller anställningsskydd och löner.

3. Europaparlamentet anser att denna bristande jämställdhet har mycket stora effekter på 
kvinnors liv, särskilt i pensionsåldern, eftersom lägre löner leder till lägre pensioner. 
Fattigdom är därför vanligare bland äldre kvinnor (22 %) än bland äldre män (16 %).

4. Europaparlamentet framhåller att relevant statistik måste vara sammanhängande, 
jämförbar, könsuppdelad och fullständig samt anpassad till den senaste utvecklingen på 
området för organisation av arbete. Parlamentet anser att man vid bedömning av 
löneskillnaderna inte bara ska ta hänsyn till olika bruttotimlöner utan att också andra 
faktorer när det gäller individuell lönesättning och kvalifikationer ska beaktas.

5. Europaparlamentet står fast vid att åtgärder måste vidtas för att både män och kvinnor 
ska kunna utvecklas och komma vidare inom yrket och arbetet under förhållanden som 
innebär verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.

6. Europaparlamentet vill prioritera främjande av en ny kultur med delat ansvar såväl i 
privatlivet som i arbetslivet, som ska ersätta den traditionella fördelningen av roller 
mellan kvinnor och män.

7. Europaparlamentet anser att lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder behövs på olika 
plan för att övervinna löneskillnaderna, den horisontella och vertikala segregationen och 
stereotyperna avseende typiskt kvinnliga verksamheter och sektorer.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta omfattande och rättsligt 
bindande bestämmelser för att effektivt genomföra principen om lika lön för lika och 
likvärdigt arbete.

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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9. Europaparlamentet betonar att arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll på alla 
nivåer för att inom ramen för kollektiva avtalsförhandlingar bekämpa olika löner för 
män och kvinnor.

10. Europaparlamentet framhåller att kommissionens åtgärder måste rikta sig inte bara direkt 
till medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter utan också till jämställdhetsorgan.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att vidta 
åtgärder mot könsdiskriminering, bristande jämställdhet inom utbildning samt 
segregation på arbetsmarknaden och för en fungerande samordning mellan yrkes- och 
privatlivet samt för fullständig insyn i lönefrågor.

12. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, mot bakgrund av de ringa framstegen, bör 
överväga effektiva åtgärder mot arbetsgivare som kränker principen om lika lön.

– att infoga följande rekommendationer i bilagan till resolutionsförslaget:

13. 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 yrkesliv, utbildning och fortbildning med familje-
och privatliv,

b) en anpassad skatte- och socialpolitik,

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,

e) införande av en klausul om att jämställdhet mellan könen och lika lön ska beaktas 
vid offentlig upphandling och om inrättande av en särskild kvalitetscertifiering,

f) att initiativ tas från företagens sida för att verkställa jämställdhetspolitiken och 
principen om lika lön för lika arbete.

14. Europaparlamentet anser att artikel 157.1 och 157.2 i FEUF 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.

15. 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 ska kunna övervinnas i praktiken med 
hjälp av åtgärder som medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganen ska genomföra.


