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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. Den nuvarande ekonomiska krisen har haft en negativ inverkan på rörligheten och har 
slagit hårdast mot tillfälligt anställda och deltidsanställda, och kvinnor hör till en av de 
mest drabbade kategorierna.

B. Löneskillnaderna mellan könen (i genomsnitt tjänar kvinnor i EU ca 17,5 procent mindre 
än män för likvärdigt arbete1) samt den könssegregerade arbetsmarknaden, bristen på 
tillfredsställande arbetsvillkor, ihållande stereotyper och risken för könsdiskriminering är 
de största hindren för kvinnors rörlighet. Faktorer som hänger samman med familj och 
sociala nätverk, barnomsorg, bostadsfrågan och förhållanden i närmiljön utgör också 
hinder för kvinnor att utöva rätten till fri rörlighet.

C. Stora skillnader mellan könen kan noteras när det gäller arbetstagarnas rörlighet inom EU 
(män anger mycket oftare än kvinnor att de flyttar på grund av nytt arbete eller 
förflyttning, 44 procent respektive 27 procent2). Det behövs en bättre övervakning av 
rörligheten på grundval av könsuppdelad statistik.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om lika lön för män och 
kvinnor i Europa3, och uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta nationella strategier (ett arbete som kvinnor bör delta i) som ska syfta till att 
avskaffa löneskillnaderna mellan könen och vara inriktade på kvinnors integration på 
arbetsmarknaden och främja lika möjligheter, som faktorer som bidrar till att öka 
arbetstagarnas rörlighet inom EU.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att offentliggöra uppgifter om lönerna 
inom den offentliga sektorn och öka insynen i löneutvecklingen för att inte löneklyftorna 
ska kvarstå eller fördjupas.

3. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att så mycket av kvinnornas intellektuella 
arbetskraft går till spillo genom att man inte ordentligt tar till vara kvalifikationerna hos 
rörliga arbetstagare, framför allt inom de starkt kvinnodominerade vårdyrkena och 
hushållsarbetet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang med kraft medlemsstaterna att 
ordentligt genomföra EU:s förordningar om erkännande av yrkeskvalifikationer.

4. Europaparlamentet understryker att kvinnliga arbetstagare som flyttar utomlands för att 
arbeta med barnpassning eller vård av äldre genom att verka som barnvakter, au-pairer, 
barnavårdare eller sjuksköterskor, ofta anställs privat, till exempel av familjer eller 
familjemedlemmar, vilket innebär att de kommer att arbeta utan avtal eller olagligt och 

                                               
1 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Utvecklingen av jämställdheten mellan kvinnor och män –
årsrapport 2010 (SEK(2011)0193).
2 Eurofounds undersökning: ”Mobility in Europe – the way forward”.
3 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), EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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följaktligen inte har några rättigheter eller förmåner med koppling till social trygghet, 
hälso- och sjukvård osv.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaterna genomför 
direktiv 2004/38/EG utan diskriminering, vilket även omfattar sexuell läggning. 
Parlamentet påminner kommissionen om tidigare uppmaningar att garantera fri rörlighet 
för alla EU-medborgare och deras familjer, även registrerade partner och äkta makar, 
oavsett deras sexuella läggning.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att övervaka situationen för dem som 
arbetar inom barn- eller äldreomsorg och ge kvinnliga arbetstagare som flyttar utomlands 
för att arbeta med sådant all den information de behöver, bland annat om hur de kan få 
laglig anställning och yrkesutbildning inom dessa områden, sociala rättigheter, hälso- och 
sjukvård osv. och samtidigt ge dem råd om laglig anställning och varna dem för de hot 
som kan finnas på den svarta arbetsmarknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att övervaka 
situationen i fråga om byråer och organisationer som förmedlar arbetstillfällen till 
arbetstagare från andra medlemsstater och uppspåra eventuella sådana potentiellt olagliga 
eller svarta arbetstillfällen eller byråer och organisationer som bjuder ut arbetstillfällen 
som i själva verket inte finns.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i de fall där arbetstagare flyttar med 
maka/make eller partner och barn tillhandahålla fullgoda och flerspråkiga tjänster för 
familjen, exempelvis barnomsorg, förskola, skola och hälso- och sjukvård samt 
kostnadsfri arbetsförmedling för att medföljande makar eller partner ska få det lättare att 
komma in i arbetslivet. 

9. Europaparlamentet gör kommissionen uppmärksam på att olika medlemsstater har olika 
stora barnbidrag, framför allt för flerbarnsfamiljer, och att detta leder till diskriminering 
vid tillämpningen av principen om fri rörlighet för arbetstagare.

10. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna bör förbättra situationen för barn 
som föräldrarna lämnat kvar i hemlandet och hjälpa dem att utvecklas normalt och dra 
nytta av utbildning och lämpligt umgängesliv.

11. Europaparlamentet poängterar att en förlängd övergångsperiod för undanröjandet av 
hindren för fri rörlighet för arbetstagare från de medlemsstater som anslöt sig 2007 
kommer att få svåra konsekvenser för särskilt kvinnor, som redan drabbats av den 
stigande arbetslöshet som följt i den ekonomiska krisens spår, eftersom de inte är lika 
flexibla på arbetsmarknaden som männen. Parlamentet påpekar att fortsatta begränsningar
för kvinnornas fria rörlighet kommer att innebära att kvinnor i ännu högre grad än hittills 
utsätts för fattigdom, social marginalisering och social utestängning.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att barnfamiljer ska 
kunna utnyttja sin rätt till rörlighet, med hjälp av att uppställa bindande minimimål för 
tillgången till barnomsorg och vårdledighet, exempelvis i form av pappaledighet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att integrera barnen till föräldrar som utnyttjar sin 
rätt till rörlighet i sina utbildningssystem.
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13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra allt för att examensbevis och 
yrkeskvalifikationer ömsesidigt ska erkännas samt gå med på att intjäningsperioderna för 
social trygghet och sociala förmåner ska få sammanläggas.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta samarbetsmekanismer avsedda 
att förhindra de förödande effekter det har, framför allt på barnen, när de måste leva 
åtskilda från föräldrarna och på långt avstånd från dem.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge arbetstagare och deras familjer 
omfattande information och möjlighet att delta i sociala nätverk så att de på ett språk som 
de förstår kan bli informerade om sina rättigheter och eventuella förmåner i 
värdmedlemsstaten, såsom tillgång till arbetsförmedling, framför allt rättigheter och 
förmåner med koppling till social trygghet, barnomsorg, vård av personer som inte klarar 
sig själva, hälso- och sjukvård, utbildningsmöjligheter, såsom språkkurser och lokala 
aktiviteter. För utförlighetens skull bör det i medlemsstaterna inrättas en enhetlig 
webbmiljö för information.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undanröja hinder för arbetstagares 
rörlighet genom att låta medföljande makar eller partner få ta del av lämpliga tjänster för 
att de lättare ska komma in i sin nya samhälleliga och språkliga omgivning, till exempel
språkkurser och yrkeskurser.

17. Europaparlamentet välkomnar sådana initiativ från kommissionens sida som 
”mekanismen för kvinnor” och uppmanar kommissionen att ge de projekt som avser att 
förbättra den kvinnliga arbetskraftens rörlighet ökad och bättre räckvidd. 

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta kontaktpunkter för rörliga 
arbetstagare som arbetar inom hushållsarbete och vård och har en personlig anknytning till 
sin arbetsgivare för att de ska kunna grunda ett nätverk som ger dem möjlighet att få 
upplysning om sina rättigheter.
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