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FÖRSLAG

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

A. Det måste göras mer för att uppnå EU 2020-strategins mål att öka kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden till 75 procent, eftersom detta skulle frigöra en stor mängd outnyttjade 
begåvningar, särskilt inom vetenskap och teknik, och bidra till ekonomisk effektivitet och 
ökad produktivitet.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna åter att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i den europeiska planeringsterminen genom att ta hänsyn till 
kvinnors behov och situation i samband med genomförandet av de politiska riktlinjer som 
anges i den årliga tillväxtöversikten. Parlamentet lovordar de medlemsstater som har 
integrerat jämställdhetsperspektivet i sina nationella reformprogram men beklagar att 
många medlemsstater inte ens nämner jämställdheten i sina program.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa könsspecifika indikatorer för att 
göra det möjligt att övervaka hur uppnåendet av EU 2020-målen fortskrider samt att i 
största möjliga utsträckning analysera målen och indikatorerna för EU 2020 utifrån ett 
könsperspektiv. 

3. Europaparlamentet påminner om att löneklyftan mellan könen fortfarande är ett problem i 
EU och att den även påverkar kvinnornas pensionsnivåer senare i livet. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att i de nationella reformprogrammen fastställa 
kvalitativa mål för att utplåna löneskillnaderna mellan könen. 

4. Europaparlamentet påminner om att de flesta deltidsanställningar innehas av kvinnor, 
vilket när det inte är självvalt begränsar kvinnornas ekonomiska oberoende och drabbar 
kvinnor i utsatta situationer, till exempel ensamstående mödrar, mycket negativt. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att kartlägga 
kvinnornas sysselsättning sett såväl till kvantitet som till kvalitet, det vill säga på grundval 
av antalet arbetade timmar per vecka och avtalstyp samt kvinnornas följdaktiga 
möjligheter att säkra sitt ekonomiska oberoende. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att ta stor hänsyn till jämställdhetsperspektivet i varje åtgärd för att främja företagen och 
egenföretagande.

5. Europaparlamentet understryker att kvinnor bör uppmuntras att ta sig in på de områden 
där det finns bäst chanser till anställning, till exempel inom den koldioxidsnåla och 
resurseffektiva ekonomi (”gröna jobb”) eller den digitala ekonomin samt få bättre 
utbildning för att kunna göra det. Parlamentet betonar att arbeten inom vården och den 
sociala sektorn (”vita jobb”), där många kvinnor arbetar, bör ges ett ökat erkännande i 
form av bättre kontrakt och löner.

6. Europaparlamentet konstaterar att man även bör underlätta kvinnornas tillträde till mer 
högkvalificerad sysselsättning i syfte att minska EU:s produktivitetsbrist och på så sätt 
stärka EU:s konkurrenskraft på världsmarknaderna.


