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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2010
(2010/2138(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i EU-fördraget och artikel 157 i 
EUF-fördraget,

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

– med beaktande av kommissionens rapport av den 18 december 2009 om jämställdhet 
mellan kvinnor och män – 2010 (KOM(2009)0694),

– med beaktande av kommissionens årliga rapporter om jämställdhet mellan kvinnor och 
män i Europeiska unionen 2000, 2001, 2002, 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 respektive 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 (omarbetning)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 kommissionens rapport av den 3 oktober 2008 ”Förverkligande av 
Barcelonamålen avseende barnomsorg före den obligatoriska skolåldern” 
(KOM(2008)0638),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 ”Strategi för 
jämställdhet 2010–2015” (KOM(2010)0491),

– med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
från 1979,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten, som Europeiska rådet antog 
den 23−24 mars 2006,

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

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

                                               
1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EUT C 301E, 13.12.2007, s. 56.
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– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män – 20081,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 med rekommendationer till 
kommissionen om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Enligt Fördraget om Europeiska unionen och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna är jämställdhet mellan kvinnor och män en av 
EU:s grundläggande principer, men bristen på jämställdhet är fortfarande stor.

B. Europeiska unionen har inte förskonats från den ekonomiska och finansiella krisen, som 
har visat sig vara förödande för både kvinnors och mäns sysselsättning, men som på lång 
sikt riskerar att påverka kvinnor mer.

C. En jämförelse mellan krisens inverkan på kvinnor och män kräver könsuppdelade 
statistiska uppgifter. Även Europeiska jämställdhetsinstitutet utgör en viktig resurs på 
området.

D. Arbetslöshetsnivån bland kvinnor underskattas ofta på grund av att andelen kvinnor 
utanför arbetsmarknaden inte redovisas (två tredjedelar av 63 miljoner kvinnor från 25 till 
64 år), och den stora andelen deltidsarbetslösa.

E. Kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden på grund av ofrivilliga deltidsanställningar och 
tidsbegränsade anställningar samt på grund av att deras lönenivåer är lägre än mäns. 
Denna förfördelning innebär att kvinnor löper en högre fattigdomsrisk än män.

F. Löneskillnaderna i EU kvarstår och ligger, trots genomförda insatser och framsteg, 
fortfarande på i genomsnitt 18 procent, samt är i vissa länder till och med högre än 
25 procent.

G. Moderskap borde inte utgöra ett hinder för kvinnors karriärmöjligheter, men enligt 
statistiken ägnar kvinnor som har barn färre timmar åt förvärvsarbete än kvinnor utan 
barn, i motsats till män som har barn, vilka förvärvsarbetar mer än män utan barn.

H. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 uppmanades medlemsstaterna att 
senast 2010 se till att det finns barnomsorg för minst 90 procent av alla barn mellan tre år 
och den obligatoriska skolåldern och för minst 33 procent av alla barn under tre år, men i 
många av medlemsstaterna är barnomsorgen fortfarande otillräcklig.

I. Det finns ett samband mellan arbetslöshetsnivån bland kvinnor och deras familjeansvar. 
20 miljoner européer (varav två tredjedelar kvinnor) tar hand om omsorgsbehövande 

                                               
1 EUT C 295E, 4.12.2009, s. 35.
2 EUT C 16E, 22.1.2010, s. 21.
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vuxna, vilket hindrar dem från att arbeta heltid. Denna företeelse riskerar att bli allt 
vanligare i takt med att befolkningen åldras.

J. Stereotyper måste bekämpas, då de ofta leder till att barn slår in på banor som traditionellt 
betraktats som kvinnliga eller manliga, och det är viktigt att det ges möjlighet till 
mångsidiga yrkesval.

K. Alltför få flickor slår in på den naturvetenskapliga banan, vilket leder till en kraftig 
snedfördelning mellan kvinnor och män inom sektorn.

L. Som regel har kvinnor högre utbildning än män (58,9 procent av universitetsexamina), 
men är i förhållande till männen underrepresenterade i företagens, den offentliga 
förvaltningens och de politiska organens ledande positioner.

M. Det europeiska nätverk för kvinnor i beslutsfattande ställning inom näringsliv och politik 
som skapades i juni 2008 kan bidra till en mer jämställd könsfördelning i ledande 
positioner.

N. Våra samhällen kan endast bli jämställda genom en ökad kvinnlig politisk representation 
på europeisk likväl som nationell, regional och lokal nivå. I vissa medlemsstater är 
andelen kvinnor i de nationella parlamenten lägre än 15 procent.

O. På grund av att de har fler uppehåll i sitt arbetsliv och lägre löner och pensioner löper 
kvinnor större risk för fattigdom än män. Mot bakgrund av att det i år är Europaåret för 
bekämpning av fattigdom fokuserar vi inte tillräckligt på de bakomliggande orsakerna till 
fattigdom.

P. Europaåret 2011 kommer att ägnas åt volontärarbete, och här betonas den positiva 
inverkan som principen om jämställdhet kan ha för volontärprogram.

Q. Kvinnor som tillhör minoriteter, i synnerhet romska kvinnor, utsätts regelbundet för 
diskriminering och löper särskilt stor risk för att drabbas av utestängning.

R. Våld mot kvinnor kränker de grundläggande rättigheterna och utgör ett hinder för 
jämställdhet. I Europeiska unionen utsätts 20–25 procent av kvinnorna för fysiskt våld 
under sitt liv, och lika förödande som det fysiska våldet är det psykologiska våldet.

1. Europaparlamentet påminner om att de sektorer som i första hand har drabbats av krisen, 
såsom byggsektorn och industrin, främst sysselsätter män, men att krisen har spritt sig till 
mer könsneutrala sektorer och på så vis lett till högre arbetslöshet bland kvinnor.

2. Europaparlamentet begär att krisens inverkan på kvinnor bestäms och mäts genom att man 
tar fram exakta och könsuppdelade statistiska uppgifter, med indikatorer som regelbundet 
uppdateras och omvärderas. Parlamentet tillfogar att man med hjälp av denna statistik 
borde kunna ringa in konjunkturrelaterade eller strukturella problem bättre, i syfte att 
underlätta återhämtningen efter en kris och främja spridningen av god praxis.

3. Europaparlamentet påminner om att den bristande jämställdheten kvarstår trots att 
kvinnornas närvaro på arbetsmarknaden ökar. Parlamentet betonar att den ekonomiska och 
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finansiella krisen bör ses som ett tillfälle att lägga fram nya och innovativa förslag när det 
gäller sysselsättningsnivå, lönenivåer, arbetstider och höga befattningar.

4. Europaparlamentet påminner om att nya framträdande sektorer med hög 
sysselsättningsskapande potential, såsom ekologi, miljö och ny teknik, bör tas i 
betraktande när sysselsättningspolitiken utarbetas. Parlamentet betonar att kvinnor har en 
viktig funktion att fylla i dessa sektorer och uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra 
unga flickor att inrikta sig på dessa områden. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
kontinuerligt informera om dessa nya framtidsutsikter.

5. Europaparlamentet påminner om att företagen inom den sociala ekonomin (stiftelser, 
ömsesidiga företag och kooperativ) kan få stor betydelse för ekonomins uppsving och att 
de främst sysselsätter kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att på allvar ta 
hänsyn till dessa typer av verksamheter när de utformar återhämtningspolitiken.

6. Europaparlamentet insisterar på att bekämpningen av löneskillnaderna är en prioriterad 
fråga och beklagar att kommissionen inte i tillräcklig utsträckning har stimulerat den 
europeiska debatten om detta, i synnerhet genom en översyn av den befintliga 
lagstiftningen om tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män, som 
Europaparlamentet efterfrågade i sin resolution av den 18 november 2009.

7. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att öka respekten för 
jämställdheten inom ramen för Europa 2020-strategin och säkerställa att principen 
verkligen tillämpas inom strategins olika områden.

8. Europaparlamentet efterlyser, med anledning av den ihållande könsdiskrimineringen, en 
europeisk tankeansträngning i syfte att bekämpa stereotypa könsroller.

9. Europaparlamentet efterlyser konkreta förslag med sikte på att förena arbete och 
familjeliv, särskilt när det gäller barnomsorg och assistans till omsorgsberoende.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försäkra sig om att medlemsstaterna på 
ett korrekt sätt genomför EU-lagstiftning som rör möjligheten att förena arbete och 
familjeliv.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa och/eller stärka barnomsorgen, 
som förskolor, i syfte att göra den mer rimligt prissatt, högkvalitativ och tillgänglig för 
alla. Parlamentet anser att barnomsorgen utgör ett betydelsefullt stöd för föräldrar och 
borde förbättra deras tillträde till arbetsmarknaden.

12. Europaparlamentet hävdar bestämt att utbildning spelar en viktig roll för att tidigt lära 
barn om jämställdhet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera och 
medvetandegöra elever under hela skolgången i syfte att främja värderingarna i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 23.

13. Europaparlamentet understryker att unga måste få välja yrkesbana fritt och påminner om 
vikten av att lärare inte automatiskt leder in sina elever på yrkesbanor utifrån 
könsstereotyper.
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14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder i syfte att få flickor att 
inte automatiskt inrikta sig på traditionellt kvinnliga områden och yrken.

15. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som har gjorts inom EU för att öka 
kvinnornas representation inom politiken. Parlamentet uppmuntrar kvinnors medverkan på 
EU-nivå, i synnerhet på höga befattningar, men betonar att ytterligare ansträngningar 
måste göras på nationell, regional och kommunal nivå.

16. Europaparlamentet påminner om att endast 3 procent av de stora företagens högsta 
beslutande organ leds av kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta 
effektiva åtgärder i syfte att garantera en större andel kvinnor i stora börsnoterade företag 
och i företagsstyrelserna i allmänhet.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa vilka företag som främjar 
jämställdhet och gör det lättare att förena arbete och familjeliv, och att sprida bästa praxis, 
särskilt via industri- och handelskammarna.

18. Europaparlamentet uppmuntrar aktörer som främjar jämställdhet att regelbundet utbyta 
information och erfarenheter i syfte att stödja tillämpningen av god praxis på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå samt inom den privata respektive offentliga sektorn.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att särskilt 
uppmärksamma utsatta kvinnor. Funktionshindrade kvinnor, äldre kvinnor, 
invandrarkvinnor eller kvinnor som tillhör minoriteter är särskilda grupper som måste bli 
behandlade utifrån sina förutsättningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera 
kontinuitet så att Europaåret 2011, som kommer att ägnas åt frivilligarbete, även främjar 
jämställdhet.

20. Europaparlamentet påminner om att funktionshindrade kvinnor ofta diskrimineras i det 
sociala, kulturella och politiska livet samt i arbetslivet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram konkreta förslag i syfte att förbättra 
dessa kvinnors situation.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt 
uppmärksamma romska kvinnor vid genomförandet av den europeiska strategin för att 
integrera romerna.

22. Europaparlamentet talar för kvinnors och mäns tillgång till information om reproduktiv 
hälsa och kvinnors rätt till reproduktiv hälso- och sjukvård.

23. Europaparlamentet påminner om att våldet mot kvinnor är ett betydande hinder för 
jämställdhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag till 
övergripande direktiv om förebyggande och bekämpning av alla former av våld mot 
kvinnor, inklusive fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld, kvinnohandel inbegripen.

24. Europaparlamentet gläds åt de ansträngningar som har gjorts i unionen och enskilda 
medlemsstater för att bekämpa våldet mot kvinnor, men understryker att problemet 
fortfarande kvarstår. Parlamentet välkomnar att debatten om denna typ av våld ges nytt 
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liv, i synnerhet tack vare den europeiska skyddsordern, och uppmanar EU:s kommande 
ordförandeskap att fortsätta på den inslagna vägen.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra fortbildningen för poliser, 
domstolspersonal och anställda inom socialt arbete och säkerställa att det finns strukturer 
som är anpassade efter alla typer av våld mot kvinnor, inklusive allvarligt och sällsynt 
våld, som exempelvis syraattacker.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.
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Den rådande finansiella, ekonomiska och sociala krisen har en katastrofal inverkan på 
arbetslösheten, medborgarnas levnadsvillkor och samhället i allmänhet. Kvinnor har drabbats 
svårt av krisen när det gäller arbetsvillkor och tillträde till arbetsmarknaden samt deras 
samhällsställning i allmänhet och jämställdheten i synnerhet. I sin årliga rapport från 2010 
betonar kommissionen med rätta de utmaningar som väntar i krisens kölvatten när det gäller 
jämställdhet.

I detta betänkande framhåller föredraganden behovet av att ringa in de verkliga följderna av 
krisen för kvinnor. Den främsta konsekvensen gäller kvinnors sysselsättning. Kvinnorna har 
generellt sett drabbats senare än män på grund av att de främst är sysselsatta inom sektorer 
som har stått emot effekterna av krisen längre (vård, skola, omsorg). Det finns dock risk för 
att dessa sektorer drabbas mer varaktigt, vilket skulle skapa en mer långvarig osäkerhet för 
kvinnor i jämförelse med män. Vare sig det gäller lönenivåer, arbets- och anställningsvillkor 
eller tillträde till arbetsmarknaden har kvinnorna drabbats hårt och om konkreta åtgärder inte 
vidtas omgående riskerar deras situation att förvärras. Kvinnor missgynnas i hög grad på 
arbetsmarknaden eftersom de är förpassade till deltidsanställningar och tidsbegränsade 
anställningar, ofta med otillräckliga löner. Jämställdhet i arbetslivet borde inte längre vara 
något som eftersträvas, utan måste bli verklighet. Därför är det viktigt att medlemsstaternas 
regeringar och kommissionen ser till att jämställdhetspolitiken upprätthålls och att de avsatta 
medlen inte minskas.

Krisen får dock inte enbart uppfattas som något negativt. Den måste ses som ett tillfälle för 
makthavarna att ifrågasätta sig själva och betrakta sin egen politik ur en ny synvinkel. Mot 
bakgrund av krisen måste vi ompröva mäns och kvinnors respektive roller i samhället, bland 
annat via en fullständig integration av jämställdhetsperspektiv i alla politikområden. Detta 
jämställdhetsideal bör uppnås genom konkreta och varaktiga åtgärder, i synnerhet inom 
utbildningen. För att förhindra att könsstereotyper består måste barn tidigt lära sig om 
principen om jämställdhet. Utbildning av unga är grunden för jämställdhet, oavsett om det 
sker via kontinuerlig information, informationskampanjer eller vägledning för att orientera 
pojkar och flickor mot andra yrken än de traditionella mans- eller kvinnoyrken.

Föredraganden framhåller kvinnors betydelse i den politiska sfären – en traditionellt manlig 
miljö. Kvinnor måste få tillgång till tjänster som motsvarar deras kompetens, oavsett om det 
rör sig om de börsnoterade företagens styrelser eller deras representation i politiken. Trots att 
de ofta har högre utbildning har kvinnor inte alltid tillgång till ledande poster, vilket skapar en 
förskjutning mellan deras utbildningsnivå och deras status.

Det är också viktigt att nämna jämställdhetsperspektivet när det gäller fattigdomsbekämpning. 
De mest utsatta kvinnorna borde ägnas särskild uppmärksamhet under 2010, utsett till 
Europaåret för bekämpning av fattigdom. När kvinnors utsatthet beror på att de är 
funktionshindrade, invandrare eller tillhör en minoritet bör särskilda åtgärder vidtas i syfte att 
förhindra att de blir fast i en osäker situation och för att främja deras sociala integration. 
Föredraganden påminner i samband med detta om att kommissionen, inom ramen för sin 
strategi för integration av romerna, borde ägna betydande kraft åt integration av romska 
kvinnor.
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Jämställdhet främjas även genom bekämpning av våld mot kvinnor. Märk väl att alla typer av 
fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld, oavsett hur grovt det är, måste bekämpas och straffas. 
Könsrelaterat våld bekämpas genom att genomföra informationskampanjer och utbilda barn 
och unga om farorna med detta våld. Det straffas genom att definiera könsgrundat våld 
juridiskt och föreskriva straff som står i proportion till handlingarna. Syraattacker är 
exempelvis en typ av våld som dessvärre fortfarande förekommer i flera medlemsstater. Det 
finns fortfarande tabun i våra samhällen när det gäller vissa typer av våld mot kvinnor. Därför 
är dessa typer av våld till stor del okända, vilket innebär att de fysiska och psykiska sviterna 
bagatelliseras, trots att de är betydande.


