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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. Ett av målen med Europa 2020-strategin är att öka sysselsättningsnivån för kvinnor och 
män inom EU till 75 procent. I dagsläget är sysselsättningsnivån för kvinnor 58,2 procent, 
och det råder stora skillnader mellan olika medlemsstater.

B. I Europa 2020-strategin läggs tonvikten på ekologisk omställning, sektorn för förnybar 
energi samt vetenskaps- och teknikintensiva gröna jobb för en hållbar ekonomi. Kvinnor 
är fortfarande underrepresenterade både när det gäller utbildningar och relaterade arbeten, 
vilket leder till en kraftig könssegregering inom olika sektorer.

C. Trots att mikrokrediter är ett grundläggande verktyg för kvinnors företagsamhet och för 
etablering av familjeföretag är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom 
företagssektorn i EU, där de i genomsnitt utgör 30 procent av alla företagare.

D. Över 60 procent av de studenter som tar universitetsexamen är kvinnor, men alltför få 
kvinnor och flickor studerar naturvetenskap, vilket leder till en kraftig könssegregering 
inom olika sektorer. Klyftan mellan antalet kvinnor och män som arbetar i it-branschen 
har snarare ökat än minskat över tid.

E. Klyftan mellan kvinnor och män på EU:s arbetsmarknader består när det gäller löner, 
antalet deltids- respektive heltidsanställda och sysselsättningsgrad, vilket bland annat 
beror på föräldraskap. Segregeringen på arbetsmarknaden är ett stort hinder för en 
välfungerande arbetsmarknad inom EU.

1. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna för att öka sysselsättningen bland 
kvinnor måste fästa särskild vikt vid ett effektivt genomförande av lagstiftningen mot 
diskriminering och vid familjevänliga bestämmelser, främja rekrytering till otraditionella 
yrken genom frivilliga åtgärder och uppnåeliga mål samt skapa tillgänglighet och 
ansvarsskyldighet. Parlamentet understryker vikten av att övervaka arbetsmarknaden och 
kompetenskraven. Medlemsstaterna uppmanas att ge de nationella arbetsmarknads- och 
utbildningsministerierna ett omfattande stöd för att genomföra program för integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv.

2. Europaparlamentet betonar att man för att få högt kvalificerade och kompetenta kvinnor 
på arbetsmarknaden måste ge kvinnor möjlighet att komma in, komma tillbaka till och 
avancera på arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt utsatta kvinnor som är drabbade av 
strukturarbetslöshet och har svårt att komma tillbaka i arbete på grund av att de förlorat 
arbetet till följd av den senaste finanskrisen, efter mamma- eller föräldraledighet eller av 
andra orsaker. Kvinnor bör också ges möjligheter till omskolning och yrkesutbildning så 
att deras kompetens förbättras, oberoende av vad de har för anställningsavtal. Parlamentet 
betonar vidare att det är nödvändigt att ge kvinnor möjlighet och uppmuntran att aktivt 
delta i livslångt lärande i alla skeden av yrkeslivet och att främja tekniska och 
ingenjörsvetenskapliga studier bland flickor. Syftet med detta är att på ett flexibelt sätt 
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anpassa utbildningarna till arbetsmarknadens behov, särskilt behovet av högutbildad 
arbetskraft.

3. Europaparlamentet betonar behovet av investeringar i effektiva system för studie- och 
yrkesvägledning för att unga kvinnor ska uppmuntras att välja högre akademiska eller 
icke-akademiska utbildningar inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap eller teknik. 
Särskild vikt måste fästas vid att integrera IKT-kompetens, digital kompetens och 
kommunikationsförmåga i medlemsstaternas yrkesutbildningspolitik och politik för 
livslångt lärande och vid att uppmuntra kvinnor att utnyttja dessa möjligheter. Likaså bör 
utbildningsmöjligheterna för kvinnor breddas så att de får möjlighet att anpassa sig till 
förändringar på arbetsmarknaden under sitt yrkesliv. På så sätt kan man öka deras 
delaktighet i sektorer som är strategiskt viktiga för utvecklingen i framtiden. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att bekämpa könsstereotyper inom utbildning. 

4. Europaparlamentet vidhåller att en förutsättning för att kvinnliga arbetstagares 
kvalifikationer och kunskaper ska kunna skyddas i en föränderlig ekonomisk tid, och för 
att de som vill ska kunna få hjälp att komma tillbaka i arbete, är att anställda som är 
föräldralediga också får möjlighet att delta i de utbildningar som deras arbetsgivare 
ordnar.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra mer för att förhindra 
segregeringen på arbetsmarknaderna genom att i sina strukturella arbetsmarknadsreformer 
inkludera instrument som Europeiska socialfonden (ESF) för att bekämpa den segregering 
av kvinnor inom olika yrken som åskådliggörs av den bristande representationen av 
kvinnor i ledande ställning och den könssegregerade arbetsmarknaden, vidta effektiva 
åtgärder för att förebygga fördomar, stereotyper och hinder som ”glastaket”, utbyta god 
praxis och indikatorer för riktmärkning mellan medlemsstaterna samt vidta rättsliga 
åtgärder, bland annat kvotering, för att öka andelen kvinnor i ledande ställning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja åtgärder som 
gör det möjligt att förena arbete och familjeliv, och att investera i kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden genom att främja mångfaldshantering, kvinnor i yrkeslivet och 
inrättandet av nya tjänster med flexiblare arbetsvillkor.

7. Europaparlamentet betonar att nya arbetstillfällen bör åtföljas av nya former av 
arbetsorganisation som gör att arbetstagare med hemmavarande barn kan få andra 
arbetstider, sänkt arbetstid eller arbeta på distans.

8. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att främja integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv inom industrin med särskilt fokus på traditionellt 
mansdominerade branscher, för att kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera den befintliga lagstiftningen 
om balans mellan arbetsliv och privatliv och att lägga fram nya lagstiftningsförslag om 
pappaledighet, adoptionsledighet och ledighet för anhörigvård. Parlamentet noterar med 
oro det nuvarande dödläget i rådet i fråga om den föreslagna översynen av 
direktiv 92/85/EEG.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att skapa en arbetsmarknad som gör det möjligt att 
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förena arbete och familjeliv genom att inrätta sådana strukturer och institutioner för 
omsorg av barn, äldre och andra vårdkrävande personer som tillgodoser dessa människors 
verkliga behov samt att säkerställa högkvalitativa och tillgängliga omsorgstjänster för alla 
så att kvinnor får möjlighet att förena föräldraskap och arbetsliv. Syftet med detta är att 
öka deltagandet på arbetsmarknaden och kvinnornas ekonomiska oberoende.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att införa flexiblare arbetstider och olika alternativ 
för distansarbete utan att äventyra det ekonomiska oberoendet bland de anställda. Detta 
gäller särskilt kvinnor, som oftare är tillfälligt anställda och ofrivilligt deltidsanställda. 
Behovet av anständiga löner och tillgång till socialförsäkringsskydd måste understrykas, 
oavsett om det rör sig om deltids- eller heltidsarbete.

12. Europaparlamentet konstaterar att möjligheterna att öka sysselsättningen bland kvinnor 
inte bara ges inom vård och omsorg, utan också inom försvarssektorn, logistiksektorn 
(bl.a. transport), företagstjänstesektorn (t.ex. inom försäkrings- och konsultbranschen) och 
miljösektorn och hållbara arbetstillfällen.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja och utforma 
särskilda program för att rekrytera kvinnor till tekniska yrken med hjälp av bidrag till 
unga kvinnliga universitetsstuderande, i enlighet med bästa praxis i vissa medlemsstater.
Ett exempel är programmet ”Excellentia” i Österrike, som gjort att man har lyckats 
fördubbla antalet kvinnliga lärare i naturvetenskapliga och tekniska ämnen på 
universiteten och medverkat till att skapa högkvalitativa forskningscentrum ledda av 
kvinnor.

14. Europaparlamentet understryker att ”gröna jobb” i framtiden kan bli ett viktigt 
tillväxtsegment på EU:s arbetsmarknad. Parlamentet uppmanar rådet, kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att kvinnor kan dra nytta av dessa arbeten i lika hög grad som 
män. Det är särskilt viktigt att se till att övergången till förnybar energi och investeringar i 
grön teknik för att modernisera den fysiska infrastrukturen även medför en utveckling mot 
anständiga och högkvalitativa arbeten för både män och kvinnor.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra den 
privata och offentliga sektorn att göra allt som krävs för att få bort löneskillnaderna och de 
stora skillnader som råder mellan kvinnor och män när det gäller tillgång, lön, 
karriärutveckling, deltagande och ledarskap, i syfte att öka kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av insyn i form av 
bättre statistik samt en fungerande definition av begreppet likvärdigt arbete. Parlamentet 
välkomnar att kommissionen har meddelat att man kommer att se över pensionssystemet 
för dem som inte kontinuerligt har betalat in pensionsavgifter på grund av perioder av 
arbetslöshet, sjukdom eller vård- och omsorgsansvar, vilket främst gäller kvinnor.



PE464.998v02-00 6/6 AD\871996SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 13.7.2011

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

26
2
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite 
Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Nicole Kiil-Nielsen, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, 
Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-
Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna 
Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Mojca 
Kleva, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, 
Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Jacek Włosowicz


