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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2009
(2009/2101(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2, 3.2 och 141 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 27 februari 2009 om jämställdhet mellan 
kvinnor och män – 2009 (KOM(2009)0077),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juni 2000 ”På väg mot en 
gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001–2005)” (KOM(2000)0335) samt 
kommissionens årsrapporter om jämställdhet i Europeiska unionen från 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049 och KOM(2008)0010),

– med beaktande av 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 (omarbetad version)1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2008 ”Bättre balans i 
livet: ökat stöd för att göra det lättare att kombinera arbete och familj” (KOM(2008)0635), 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av 
principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om 
upphävande av direktiv 86/613/EEG (KOM(2008)0636), framlagt av kommissionen 
den 3 oktober 2008,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (KOM(2008)0637), 
framlagt av kommissionen den 3 oktober 2008,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 3 oktober 2008 ”Förverkligande av 
Barcelonamålen avseende barnomsorg före den obligatoriska skolåldern” 
(KOM(2008)0638),

– med beaktande av läget för ratificeringen av Europarådets konvention om åtgärder mot 
människohandel (CETS nr 197),

– med beaktande av den åtgärdsram för jämställdhet mellan män och kvinnor som EU:s 
arbetsmarknadsparter antog den 22 mars 2005,

                                               
1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten, som Europeiska rådet antog 
den 23−24 mars 2006,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2006 om kvinnors invandring: 
invandrarkvinnors roll och ställning i EU1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2007 om en färdplan för jämställdhet 
2006–20102,

– med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor 
och män om könsbetingade löneskillnader, som antogs den 22 mars 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män – 20083,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 med rekommendationer till 
kommissionen om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män4,

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2009), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är mitt inne i en omfattande ekonomisk, finansiell och samhällelig 
kris som får särskilda konsekvenser för kvinnors situation i arbetslivet och privat.

B. De uppgifter som finns tillgängliga visar att krisen i sitt inledningsskede slog hårdare mot 
män än mot kvinnor till följd av den sneda könsfördelningen inom olika yrken och 
sektorer. Uppgifterna omfattar dock inte deltidsarbete, och bland kvinnliga arbetstagare 
arbetar 31,1 procent deltid medan motsvarande siffra för männen är 7,9 procent. Kvinnor 
är överrepresenterade i den offentliga sektorn och utgör två tredjedelar av de anställda 
inom skola, vård och omsorg. Det finns således en risk för att kvinnor kommer att drabbas 
dubbelt av krisen i samband med kommande budgetåtstramningar som leder till att 
utbudet av offentliga tjänster skärs ned.

C. Kvinnor löper normalt sett större risk att drabbas av fattigdom, i synnerhet ensamstående 
mödrar och kvinnor över 65 år, och i kristider riskerar deras situation att förvärras.

D. Andelen sysselsatta kvinnor har visserligen stigit kontinuerligt sedan år 2000 och låg 2008 
på 59,1 procent, men kvinnors anställningsvillkor har inte förbättrats. Den sneda 
könsfördelning som fortfarande råder inom vissa yrken och sektorer är till kvinnors 
nackdel.

E. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har legat kvar på en hög nivå (mellan 14 och 
17,4 procent) sedan år 2000, trots de många åtgärder som kommissionen har vidtagit och 
trots medlemsstaternas åtaganden på området.

                                               
1 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
2 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
3 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2008)0399.
4 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2008)0544.
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F. I artikel 141 (tidigare artikel 119) i EG-fördraget slås fast att ”varje medlemsstat ska 
säkerställa att principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt 
arbete tillämpas” och denna princip har bekräftats genom EG-domstolens fasta rättspraxis.

G. I sin ovan nämnda resolution av den 18 november 2008 begär Europaparlamentet att 
kommissionen för parlamentet ska lägga fram ett förslag till lagstiftning om översyn av 
den gällande lagstiftningen om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och 
män senast den 31 december 2009.

H. Den sneda könsfördelningen inom vissa yrken och sektorer samt de stereotypa 
könsrollsmönstren drabbar även männen.

I. Om jämställdheten ska kunna främjas och genomföras i praktiken måste män och kvinnor 
dela på ansvaret för hem och familj, bl.a. genom att män ökar sitt uttag av 
föräldraledighet.

J. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15–16 mars 2002 uppmanades 
medlemsstaterna att senast 2010 se till att det finns barnomsorg för minst 90 procent av 
barnen mellan tre år och den obligatoriska skolåldern och för minst 33 procent av barnen 
under tre år. Fler än hälften av medlemsstaterna har dock långt kvar till dessa mål.

K. Kvinnor innehar 58,9 procent av alla universitetsexamina i EU och är överrepresenterade 
på utbildningar i ekonomi, förvaltning och juridik. Däremot är de fortfarande 
underrepresenterade i ansvarsfulla befattningar inom näringsliv och politik. Den låga 
andelen kvinnliga högskoleingenjörer och kvinnor med examen i datateknik eller fysik 
gör att kvinnor är underrepresenterade i den privata sektorn, som är avgörande för den 
ekonomiska återhämtningen.

L. Andelen kvinnor i Europaparlamentet var 32,1 procent under valperioden 2004–2009 och 
ökade till 35 procent efter valet den 7 juni 2009. Andelen kvinnliga ordförande i de 
parlamentariska utskotten steg från 25 procent till 41 procent och andelen kvinnliga 
vice talmän i parlamentet ökade från 28,5 procent till 42,8 procent.

M. Invandrarkvinnor blir dubbelt diskriminerade på arbetsmarknaden, både för att de är 
kvinnor och för att de är invandrare. Var femte högutbildad kvinnlig invandrare har ett 
okvalificerat arbete, och invandrarkvinnor som arbetar inom de sociala sektorerna och i 
hushållssektorn är särskilt utsatta.

N. I sin ovan nämnda resolution av den 3 september 2008 uppmanade Europaparlamentet 
medlemsstaterna att snarast ratificera Europarådets konvention om åtgärder mot 
människohandel, men i dagsläget har endast 16 av unionens medlemsstater ratificerat den.

O. Våld mot kvinnor av alla former är ett allvarligt problem i EU, där omkring 20–25 procent 
av alla kvinnor utsätts för fysiskt våld som vuxna och mer än 10 procent av kvinnorna blir 
offer för sexuellt våld. Det kommande spanska rådsordförandeskapet har gjort kampen 
mot kvinnovåld till en av sina prioriteringar.
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P. Sexuell och reproduktiv hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom och smärta, utan ett 
allmänt tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som omfattar hela det 
reproduktiva systemet och alla dess funktioner.

Q. Europeiska jämställdhetsinstitutet inrättades officiellt 2006 och skulle ha inlett sin 
verksamhet senast den 19 januari 2008, vilket dock inte skedde.

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sin rapport ”Jämställdhet mellan 
kvinnor och män – 2009” understryker vikten av att stärka jämställdhetsarbetet i det 
ostadiga konjunkturläget.

2. Europaparlamentet anser att jämställdhetspolitiken måste integreras i alla stimulansplaner 
på europeisk, nationell och internationell nivå.

3. Europaparlamentet noterar att den ekonomiska, sociala och finansiella krisen erbjuder EU 
ett tillfälle att skapa en mer produktiv och innovativ ekonomi och ett mer jämlikt och 
jämställt samhälle.

4. Kommissionen ombeds förse Europaparlamentet med detaljerad statistik över hur kvinnor 
och män påverkas av krisen, exempelvis i fråga om arbetslöshet och andelen 
deltidsanställningar, tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställningar, samt till 
följd av krisåtgärdernas konsekvenser för den offentliga tjänstesektorn.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra en konsekvensanalys ur 
jämställdhetssynvinkel innan budgetåtstramningar genomförs för att undvika att dessa slår 
orättvist mot kvinnor. Med utgångspunkt i denna statistik och dessa konsekvensanalyser 
bör kommissionen och medlemsstaterna sedan utforma stimulansåtgärder som tar hänsyn 
till kvinnors och mäns särskilda behov och olika situationer, bland annat genom åtgärder 
och budgetförfaranden där jämställdhetsperspektivet integrerats (”gender mainstreaming” 
och ”gender budgeting”). 

6. Europaparlamentet gläds åt att EU snart har uppnått det mål om en kvinnlig 
sysselsättningsgrad på 60 procent senast 2010 som antogs vid Europeiska rådets möte i 
Lissabon den 23–24 mars 2000. Parlamentet beklagar dock att det finns stora skillnader 
mellan medlemsstaterna och att siffran varierar från 37,4 procent på Malta till 
74,3 procent i Danmark. Medlemsstaterna uppmanas därför att vidta de åtgärder som 
behövs för att direktiv 2006/54/EG ska kunna tillämpas fullt ut.

7. Europaparlamentet konstaterar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ligger kvar på 
höga nivåer och att det fortfarande finns många skillnader mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att genast genomföra direktiv 2006/54/EG 
och att särskilt främja ”likalönsprincipen”. 

8. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, trots den begäran parlamentet framförde i 
sin resolution av den 18 november 2008, fortfarande inte har lagt fram något förslag till 
rättsakt om översyn av den gällande lagstiftningen om tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män. Kommissionen uppmanas således att lägga fram ett sådant 
förslag så snart som möjligt. 
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9. Europaparlamentet ger sitt stöd till kommissionens förfaranden mot de medlemsstater som 
inte genomfört gällande direktiv. Medlemsstaterna måste snarast införliva 
jämställdhetsdirektiven i nationell lagstiftning. 

10. Europaparlamentet önskar se att en europeisk stadga om kvinnors rättigheter utarbetas så 
snart som möjligt för att stärka kvinnors faktiska rättigheter i hela EU och inrätta 
mekanismer som garanterar jämställdheten på alla samhälleliga, ekonomiska och politiska 
områden.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
upplysningskampanjer i skolor och på arbetsplatser för att motverka stereotypa 
könsrollsmönster, bland annat kampanjer som tydligt visar männens roll i en jämlik 
fördelning av ansvaret för hem och familj samt i en god balans mellan yrkesliv och 
privatliv.

12. Europaparlamentet framhåller att barnomsorg för barn i förskoleålder är en förutsättning 
för att det ska gå att förena yrkesliv och familjeliv. Parlamentet stöder kommissionens 
tillvägagångssätt att ta fram aktuell och jämförbar statistik av god kvalitet och att utfärda 
särskilda rekommendationer till varje medlemsstat. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att göra allt för att uppnå de mål om barnomsorg före den obligatoriska 
skolåldern som antogs vid Euroepiska rådets möte i Barcelona. 

13. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder kommissionen har vidtagit, bland annat 
förslaget om översyn av bestämmelserna om mammaledighet i direktiv 92/85/EEG och av 
bestämmelserna som rör egenföretagare och makar som arbetar i familjeföretag i 
direktiv 86/613/EEG. Parlamentet understryker på nytt vikten av att ta itu med frågan om 
pappaledighet och uppmanar kommissionen att stödja alla strategier som syftar till att 
införa pappaledighet på EU-nivå.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bland annat lagstiftningsvägen vidta 
effektiva åtgärder som bidrar till en jämn könsfördelning i ansvarsfulla befattningar inom 
politik och näringsliv. 

15. Europaparlamentet konstaterar med glädje att antalet kvinnliga ordförande för de 
parlamentariska utskotten och antalet kvinnliga vice talmän i parlamentet ökade markant 
efter valet i juni 2009, samt att antalet kvinnliga ledamöter också ökade, om än inte lika 
mycket.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att noggrant utvärdera sin 
invandringspolitik för att bättre ta till vara högutbildade kvinnliga invandrares kompetens 
och erbjuda ett bättre skydd för kvinnor som arbetar i hushållssektorn och i de sociala 
sektorerna i syfte att minska kvinnliga invandrares utsatthet och underlätta deras 
integrering genom att ge dem tillgång till utbildning, framför allt yrkesutbildning och 
undervisning i värdlandets språk. 

17. Europaparlamentet uppmanar Tjeckien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Italien, 
Litauen, Ungern, Nederländerna, Finland och Sverige att omedelbart ratificera 
Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel.
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18. Europaparlamentet erinrar om att våld mot kvinnor alltjämt är ett stort problem som måste 
bekämpas med alla medel på både gemenskapsnivå och nationell nivå, och uppmanar 
kommissionen att inom fem år inrätta en europeisk dag mot kvinnovåld. Parlamentet 
välkomnar att det kommande spanska rådsordförandeskapet har gjort kampen mot 
kvinnovåld till en av sina prioriteringar, och uppmanar de länder som därefter håller i 
ordförandeskapet att göra likadant. 

19. Europaparlamentet framhåller att kvinnor måste ha makten över sin sexualitet och 
reproduktion, bland annat genom enkel tillgång till preventivmedel och abort. Parlamentet 
stöder därför åtgärder som förbättrar kvinnors tillgång till tjänster för sexuell och 
reproduktiv hälsa och som ökar kvinnors kunskap om deras rättigheter och om tillgängliga 
tjänster, såsom parlamentet tidigare framfört i sin resolution av den 3 september 2008. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att genom särskilda insatser 
upplysa män om deras ansvar för sexualitet och reproduktion.

20. Europaparlamentet konstaterar att arbetet med att inrätta 
Europeiska jämställdhetsinstitutet fortfarande pågår och ser fram emot att verksamheten 
snart ska kunna inledas.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar. 
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MOTIVERING

Den ekonomiska, finansiella och sociala kris som just nu skakar EU och övriga världen 
påverkar såväl kvinnors arbetsvillkor och ställning i samhället som jämställdheten i EU. 
Därför bör Europaparlamentet utfärda en resolution om jämställdheten 2009 som reaktion på 
kommissionens rapport. 

Med detta betänkande önskar föredraganden belysa krisens olika konsekvenser för kvinnor. 
När det gäller kvinnors situation i arbetslivet bör vi uppmärksamt följa hur krisen påverkar 
andelen deltidsanställningar, anställningsvillkor och löner. Många kvinnor arbetar i den
offentliga sektorn, exempelvis inom skola, vård och omsorg, och har därför inte berörts i 
krisens inledningsskede. Men den sneda könsfördelningen gör att krisen i stället riskerar att 
slå dubbelt mot kvinnorna under de närmaste månaderna. Dels riskerar kvinnor som arbetar i 
den offentliga sektorn att bli arbetslösa när jobb skärs bort, dels kan de kvinnor som utnyttjar 
tjänsterna tvingas sluta arbeta för att själva utföra uppgifterna i fråga (främst barnomsorg, 
men även äldreomsorg, undervisningsstöd m.m.). Det är därför mycket viktigt att 
medlemsstaternas regeringar tar hänsyn till vilka följder deras åtstramningspolitik kan få för 
kvinnor. Denna får aldrig innebära att kvinnorna offras eller att jämställdhetspolitiken 
ifrågasätts.

Krisen för dock även med sig enorma möjligheter, eftersom den tvingar regeringarna och EU 
att se över politikens utformning. Detta banar väg för ett nytt samhälle som drivs av visionen 
om sann jämlikhet. Både EU och medlemsstaterna måste inse att jämställdhetstanken 
hädanefter måste genomsyra all politik. Kvinnorna själva har en viktig roll att spela. Den 
isländska regeringen har till exempel utsett två kvinnor till chefer för de banker vars 
konkurser bidrog till att förstöra landets ekonomi. En undersökning från observationsorganet 
för kvinnor i näringslivet vid Ceram Business School visar också att ju fler kvinnor ett företag 
har i sin ledning, desto mindre har dess börskurs fallit i år. Målet är inte att byta ut männen 
mot kvinnor, utan att se till att fler kvinnor blir delaktiga i näringslivet och i samhället i stort, 
för att undvika att tidigare misstag upprepas. 

Vi har anledning att glädja oss åt de stigande sysselsättningstalen för kvinnor i EU. Vi har så 
gott som uppnått Barcelonamålen, och det kan vi vara stolta över. Yrkesarbete ger kvinnor 
ekonomiskt oberoende och en ställning och delaktighet i samhället som bara kan vara till 
fördel. Tyvärr har dock inte anställningsvillkoren förbättrats i samma takt som 
sysselsättningsgraden ökat. Kvinnor har oftare deltidsarbete eller tidsbegränsade anställningar 
och är alltjämt oftast hänvisade till arbeten med lägre lön. 

Föredraganden vill påminna om att ”likalönsprincipen” har varit inskriven i 
gemenskapsfördragen sedan 1957. Unionen har varit en föregångare på området. Femtiotvå år 
senare måste vi tyvärr konstatera att denna princip fortfarande inte tillämpas överallt.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ligger dessutom kvar på en hög nivå sedan år 2000, 
trots de rättsakter EU har antagit i frågan. Siffrorna talar sitt tydliga språk (löneskillnaden 
ligger sedan år 2000 på mellan 14 och 17,4 procent, beroende på vilken av kommissionens 
beräkningsmetoder man använder), men än mer slående är det faktum att en kvinna måste 
arbeta ända till den 22 februari (dvs. 418 dagar per kalenderår) för att få samma årsinkomst 
som en man. Exemplet är hämtat från Europaparlamentets resolution av 
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den 18 november 2008 om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män, i 
vilken medlemsstaterna uppmanas att åtgärda de oacceptabla löneskillnaderna genom att 
tillämpa de många gällande rättsakter som finns på området och se till att dessa följs, bland 
annat direktiv 2006/54/EG om genomförandet av principen om lika möjligheter och 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. 

Även män berörs av löneskillnaderna mellan män och kvinnor, den sneda könsfördelningen i 
yrkeslivet och stereotypa könsrollsmönster. Männen måste hitta sin plats i ett ständigt 
föränderligt samhälle. Vid sidan av de många informations- och upplysningskampanjer som 
vänder sig till hela befolkningen borde man därför även genomföra kampanjer som riktar sig 
särskilt till män och som exempelvis visar män i traditionellt kvinnliga arbeten eller sysslor. 
Det gäller att sprida bilder som motverkar könsrollsstereotyperna så att ingen höjer på 
ögonbrynen åt en kvinna som kör buss eller en man som sköter tvätten. Både kvinnor och män 
har allt att vinna på ett mer jämställt samhälle utan könsrollsstereotyper. 

Våldet mot kvinnor nämns inte i kommissionens rapport, men föredraganden har ändå velat ta 
upp det i betänkandet. Den spanska regeringen har gjort kampen mot våld mot kvinnor till en 
av sina viktigaste prioriteringar inför sitt kommande rådsordförandeskap. Denna kamp är av 
yttersta vikt för hela samhället och även övriga kommande ordförandeskap bör göra den till 
sin.

Slutligen bör vi särskilt uppmärksamma situationen för kvinnliga invandrare, som drabbas av 
dubbel diskriminering och måste ta sig över många hinder för att skapa sig en plats i vårt 
samhälle. Vi bör därför göra allt för att underlätta deras integrering, bland annat genom att 
klart och tydligt informera om deras rättigheter och framför allt genom att erbjuda 
undervisning i värdlandets språk. Att behärska språket i det land där man bor gör det möjligt 
att komma i kontakt med andra, delta i samhället fullt ut och göra framsteg och utvecklas. 


