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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Övergången till en ny ekonomi får inte användas som förevändning för att dra ned på 
olika jämställdhetsåtgärder, utan bör istället betraktas som en unik möjlighet att öka 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i EU eftersom det är en förutsättning för 
säkerställande av hållbar tillväxt och för att möta kraven från en miljömässig omvandling i 
ett åldrande samhälle.

B. Övergången till en ny hållbar ekonomi får inte användas som förevändning för att 
utestänga de mest sårbara och minst kvalificerade arbetstagarna från arbetsmarknaden och 
därför måste man undvika fenomenet med utsortering som innebär att de minst 
kvalificerade ratas först.

C. Enligt nyligen genomförda studier ger närvaro av kvinnor på alla ansvarsnivåer ett 
mervärde för företagen, särskilt när det gäller deras ekonomiska resultat.

D. Majoriteten av universitetsexamina i EU tas av kvinnor och kvinnorna är i majoritet i 
kurser i företagsekonomi, förvaltning och juridik, men i minoritet på ledande poster i 
företag och offentlig förvaltning.

E. Framför allt på grund av sexistiska stereotyper i skolan och samhället är kvinnor 
underrepresenterade på områden som felaktigt betraktas som manliga, såsom it, 
ingenjörsyrken, fysik och tekniska yrken som mekaniker och murare.

F. En ny ekonomi kommer att formas i ett åldrande samhälle med en krympande 
arbetsstyrka, vilket gör det nödvändigt att attrahera kvinnor till avlönat arbete genom att 
anpassa arbetsorganisationen och förbereda arbetsgivare i alla sektorer för en mer 
diversifierad arbetsstyrka.

1. Europaparlamentet understryker att vi endast genom att öka kvinnornas deltagande på den 
europeiska arbetsmarknaden fullt ut kan utnyttja tillväxt- och sysselsättningspotentialen i 
den nya ekonomin, eftersom den minskande klyftan mellan mäns och kvinnors 
sysselsättningsnivåer har stått för hälften av ökningen av EU:s totala sysselsättning och en 
fjärdedel av den årliga ekonomiska tillväxten sedan 1995.

2. Europaparlamentet framhåller vikten av fokusering på jämställdhet i övergången till en ny 
hållbar ekonomi eftersom kvinnor löper större risk att hamna i en osäker ställning på 
arbetsmarknaden p.g.a. osäkra arbetsförhållanden och den fortsatta löneklyfta som råder 
mellan män och kvinnor. Parlamentet erkänner att kvinnor måste kunna välja vilken typ 
av arbete de vill utföra, om de vill yrkesarbeta. Parlamentet efterlyser en 
arbetsmarknadspolitik på nationell nivå som beaktar jämställdhetsdimensionen, och 
program som stärker kvinnor och ökar deras självförtroende. Parlamentet påminner om att 
detta kan åstadkommas genom att man höjer nivån på utbildningen för flickor och kvinnor 
i ämnen som normalt sett är mansdominerade.
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3. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av att segregationen mellan män och kvinnor 
utgör en viktig källa till ojämlikhet på en arbetsmarknad där värdet och lönen för arbete 
varierar enligt den könsmässiga dominansen i respektive yrke, att gröna jobb kan vara en 
mekanism som gör att kvinnor får bättre betalt för sitt arbete så att sociala framsteg för 
kvinnliga arbetstagare uppnås och frågan om fördelningen och löneklyftan mellan män 
och kvinnor därigenom hanteras.

4. Europaparlamentet efterlyser ett initiativ från EU för att öka medvetenheten bland 
arbetsgivarna, i synnerhet i traditionellt sett mansdominerade sektorer, om behovet av och 
fördelarna med en mer diversifierad arbetsstyrka i ett åldrande samhälle och för att 
erbjuda arbetsgivarna verktyg för att förbereda sig på ökad mångfald.

5. Europaparlamentet understryker att gröna jobb i framtiden kan bli ett viktigt 
tillväxtsegment på EU:s arbetsmarknad, att 20 miljoner arbetstillfällen i EU redan idag 
kan betraktas som ”gröna” och att aktuella uppgifter visar att sysselsättningen enbart inom 
sektorn för förnybar energi kan fördubblas till 2,8 miljoner under perioden fram till 2020. 
Parlamentet uppmanar rådet kommissionen och medlemsstaterna att se till att kvinnor kan 
dra nytta av detta i lika stor utsträckning som män.

6. Europaparlamentet påpekar att investeringar i social infrastruktur ger en möjlighet att 
modernisera Europa och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta kan ses som 
en parallell strategi till moderniseringen av den fysiska infrastrukturen genom investering 
i grön teknik. Därför anser parlamentet att jämställdhet mellan kvinnor och män bör vara 
en politisk prioritering och ett viktigt verktyg.

7. Europaparlamentet påpekar – mot bakgrund av att endast 30 procent av alla företagare är 
kvinnor, och att få kvinnor bedriver egen ekonomisk verksamhet – att de hinder som idag
ligger i vägen för kvinnor att bli företagare bör undanröjas, eftersom företagare är mycket 
viktiga för produktiviteten och tillväxten i en hållbar ekonomi.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta effektiva åtgärder, t.ex. 
lagstiftande åtgärder, för att främja balansen mellan män och kvinnor på ledande poster i 
företag och politiska organen. Parlamentet välkomnar den norska regeringens beslut att 
införa en regel om minst 40 procents representation av män respektive kvinnor i 
styrelserna för privata och offentligt ägda företag.

9. Europaparlamentet framhåller att riktade åtgärder för att säkerställa kvinnors tillgång till 
utbildning på alla nivåer genom att bekämpa manliga och kvinnliga stereotyper och 
tillhandahålla livslångt lärande är viktiga för att bryta könssegregationen på 
arbetsmarknaden. Parlamentet efterlyser adekvat utbildning för att förebygga en 
underrepresentation av kvinnliga arbetstagare i gröna jobb, eftersom alternativet att 
kvinnor i stor utsträckning skulle välja bort naturvetenskap och teknik skulle skada 
EU:s tillväxt och hållbarhet och göra att många begåvade och kvalificerade unga kvinnor 
skulle hamna i utkanten av arbetsmarknaden och ekonomisk otrygghet.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla åtgärder för lika 
utbildningsmöjligheter och att anta familjevänliga arbetsvillkor som en förutsättning för 
hållbar tillväxt i både ekonomiska och miljömässiga termer.
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11. Europaparlamentet efterlyser ett särskilt EU-initiativ för att locka flickor till yrken inom 
matematik, IT, naturvetenskap och teknik (så kallade Mint-yrken) och att bekämpa de 
stereotyper som fortfarande dominerar dessa yrken. Parlamentet framhåller att mediernas 
och skolans roll är mycket viktig för att bekämpa sådana stereotyper.

12. Europaparlamentet betonar att, för att åstadkomma ett jämställt deltagande i 
yrkesutbildningar och livslångt lärande bör större uppmärksamhet riktas mot mäns och 
kvinnors möjligheter att uppfylla sina familjeroller och vårdnadsskyldigheter. Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att säkerställa överkomliga, flexibla och 
högkvalitativa alternativ när det gäller barnomsorg.

13. Europaparlamentet framhåller möjligheterna med att locka unga kvinnor i övergången 
mellan skola och arbetsliv till praktikplatser, där de är underrepresenterade, och att detta 
bör främjas genom gemensam planering av skolor, universitet, utbildningsorgan och/eller 
utbildningsföretag, så att de unga kvinnorna kan förvärva särskild kunskap och kompetens 
– även på avancerad nivå och specialistnivå – genom yrkeserfarenhet, och reglerad 
anställning, snarare än oreglerad, med utsikter till fast anställning.

14. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge högre prioritet till gröna 
jobb för kvinnor inom ramen för Europeiska socialfondens program, med beaktande av 
det faktum att Europeiska socialfonden finansierar utbildningsprojekt inom områden som 
förnyelsebar energi och ekoturism. Parlamentet framhåller att det behövs ökade 
ansträngningar för att öka andelen kvinnor i projekt som stöds av Europeiska 
socialfonden, som idag ligger under 10 procent. Parlamentet begär att man inför ett 
jämställdhetsperspektiv vid utformandet av Europeiska socialfondens budget och i 
återhämtningsplaner och strukturanpassningsprogram för att säkerställa att sådana 
program lockar och integrerar kvinnor på ett jämställt sätt.

15. Europaparlamentet understryker att institutionernas ansträngningar för att skapa 
arbetstillfällen i en ny hållbar ekonomi även måste syfta till att stärka de fattigaste 
arbetstagarnas yrkeskunskaper vilka också utgör en dynamisk arbetsstyrka på 
arbetsmarknaden.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma de fattigaste 
medborgarna, särskilt kvinnor, som lever i extrem fattigdom och vars integration på 
arbetsmarknaden kräver särskilda kompletterande åtgärder.

17. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och nationella myndigheter, företag och 
arbetsmarknadens parter att särskilt följa integrationen av kvinnor från marginaliserade 
grupper på arbetsmarknaden, särskilt romska kvinnor.

18. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och de nationella myndigheterna att ta 
itu med frågor som rör den nya hållbara ekonomin genom EU:s temaår, som Europaåret 
för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010), Europaåret för 
volontärarbete (2011) och det föreslagna Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet 
mellan generationerna (2012), för att visa på effekterna av en förstärkning av de olika 
åtgärderna inom olika sektorer.
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19. Europaparlamentet framhåller behovet av att öka kvinnors deltagande i fackföreningar i 
otraditionella yrken eftersom skyddet av kvinnors rättigheter, såsom rätten till lika lön, 
mammaledighet, rimliga arbetstider och en icke-diskriminerande arbetsmiljö, är av 
avgörande betydelse för om jobben i den nya ekonomin ska bli socialt hållbara.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ålägga offentligägda och privata 
företag att utarbeta planer för att främja jämställdhet och ett system för rapportering av de 
framsteg som gjorts.
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