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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. EU genomgår nu den största ekonomiska och finansiella krisen sedan den stora 
depressionen på 1930-talet.

B. Den ekonomiska krisens effekter slår särskilt hårt mot kvinnor som drabbas både direkt 
och indirekt, framför allt sett till skillnaden mellan kvinnors och mäns sysselsättningsgrad.

C. Kvinnor är fortsatt underrepresenterade på alla beslutsnivåer och inom den sociala 
dialogen, vilket har ett tydligt samband med deras underrepresentation i regeringar, 
fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Arbetsgivarorganisationer är genomgående 
den organisation som oftast saknar kvinnliga företrädare – en underrepresentation som kan 
leda till en inkonsekvent jämställdhetspolitik som saknar tydlighet.

1. Europaparlamentet påpekar att man genom sociala trepartsdialoger och kollektiva 
avtalsförhandlingar otvivelaktigt kan främja jämställdhet, och betonar betydelsen av 
kollektiva avtalsförhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en bättre 
balans mellan arbetsliv och privatliv och för att åtgärda och bekämpa löneskillnader och 
glastak.

2. Europaparlamentet påpekar att representationsmönstren på olika nivåer (lokalt, sektoriellt, 
branschövergripande, nationellt, nationsövergripande och internationellt) inte är särskilt 
väldokumenterade, och betonar att det i princip inte finns några uppgifter om kvinnors 
representation utifrån ålder, sexuell läggning, förmåga, samhällsklass, etnicitet, 
medborgarskap och ras. Parlamentet understryker betydelsen av uppdelade uppgifter.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att kvinnor kan utöva sina 
rättigheter inom alla samhällsområden utan diskriminering, och framhåller kvinnors rätt 
att delta i det politiska livet och i utformningen och genomförandet av viktiga politiska 
åtgärder, framför allt genom att de innehar offentliga uppdrag och är förtroendevalda i 
fackföreningar och arbetstagarorganisationer.

4. Europaparlamentet beklagar att kvinnors särskilda behov förbises i olika skeden av de 
kollektiva avtalsförhandlingarna, trots att kvinnor är familjeförsörjare i de flesta familjer 
med en förälder, vilka drabbats hårt av krisen. Om inte själva förhandlingsandan förändras 
(vem som förhandlar och hur, dvs. ledarstil) kommer det enligt parlamentet antagligen 
inte att bli några större förändringar vad gäller de frågor som förhandlas. Parlamentet 
betonar att kampen för mångfald, lika möjligheter, möjligheter för alla att vara 
representerade och en demokratisering av ledarskapet inom institutionerna måste kopplas 
till kollektiva avtalsförhandlingar och den sociala dialogen.

5. Europaparlamentet understryker att kollektiva avtalsförhandlingar utgör ett värdefullt 
komplement till lagstiftnings- och beslutsprocesser för att främja jämställdhet och är 
viktiga för integreringen av ett jämställdhetsperspektiv på sysselsättningsområdet.
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6. Europaparlamentet understryker vikten av att ta hänsyn till kvinnors åsikter, som ofta 
också speglar behoven hos de barn och äldre som de vårdar, och se till att de finns 
representerade i förhandlingsgrupperna, och efterlyser också konsekvensanalyser ur ett 
jämställdhetsperspektiv av de kollektiva avtalsförhandlingarna.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att öka kvinnors representation och deltagande i den 
sociala dialogen och i kollektiva avtalsförhandlingar, och att införa ett 
jämställdhetsperspektiv i de relevanta forumen.

8. Europaparlamentet uppmanar fackföreningarna att uttryckligen ge kvinnor stöd och 
kunskaper att delta i förhandlingsgrupper, inklusive i det europeiska företagsrådet.

9. Europaparlamentet betonar att fackföreningar bör skapa medvetenhet kring fördelarna 
med att bilda fackliga organisationer, och genomföra särskilda kampanjer som uppmuntrar 
kvinnor att delta.

10. Europaparlamentet uppmanar fackföreningar att se till att fackföreningslivet (möten, resor, 
verksamhet) är anpassat till mäns och kvinnors behov att förena arbete  och privatliv.

11. Europaparlamentet uppmanar fackföreningar att förespråka och öka lyhördhet för 
könsrelaterade frågor bland sina medlemmar och bland arbetsgivare.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera en jämn könsfördelning i 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter för att på så sätt skapa mer uppmärksamhet för 
jämställdhetsfrågor.

13. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att främja lyhördhet för 
könsrelaterade frågor bland arbetsmarknadens parter.

14. Europaparlamentet uppmärksammar betydelsen av att utarbeta en agenda för jämställda 
avtalsförhandlingar och en tydlig strategi för jämställdhetsfrågor.

15. Europaparlamentet betonar att jämställdhetsfrågor, såsom löneklyftan mellan män och 
kvinnor, könssegregeringen på arbetsmarknaden, förenandet av arbete och familjeansvar, 
främjandet av karriärutveckling samt kampen mot våld och sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen, måste integreras i den sociala dialogen så att både kvinnors och mäns 
intressen tillgodoses.

16. Europaparlamentet uppmanar fackföreningarna att införa ett jämställdhetsperspektiv i 
agendan för kollektiva avtalsförhandlingar.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra åtgärdsramen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män (2005).

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt uppmärksamma små och 
medelstora företag, som oundvikligen har svårare att främja jämställdhet och klara av 
kostnaderna för frånvaro på grund av mamma- och föräldraledighet.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera rätten till lika möjligheter till 
sysselsättning vad gäller tillgången till arbete, yrkesutbildning och befordran, och vad 
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gäller principen om lika lön för lika arbete.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dela ut ett årligt jämställdhetspris till 
företag som främjar jämställdhet på arbetsplatsen genom sitt sätt att organisera och 
administrera sin personal.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge föräldraskap ett faktiskt erkännande 
som en samhällelig funktion och att garantera rätten till föräldraledighet i lagstiftningen.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera ett jämställdhetsperspektiv i 
rättsliga åtgärder för att främja den sociala dialogen och kollektiva avtalsförhandlingar.
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