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B7-.../2009

Europaparlamentets resolution om EU:s åtgärder för att stödja jämställdhet genom att 
förena arbete med familjerättigheter och familjeansvar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 137.1 c och 141 i EG-fördraget och den princip om 
likabehandling som fastställs i artiklarna 2, 3 och 13 i detta, och den sekundärrätt som 
grundar sig på denna princip, särskilt rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 
om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om lika lön 
för kvinnor och män1, rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för 
att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar2, rådets direktiv 96/97/EG av den 20 december 1996 om ändring 
av direktiv 86/378/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av män och
kvinnor i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet3 och 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)4,

– med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 139.2 i detta,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 
18 december 2000 och artiklarna 23 och 33 i denna, som tar upp jämställdhet mellan män 
och kvinnor och möjligheterna att förena yrkesliv och familjeliv,

– med beaktande av det ramprogram för jämställdhet som antogs av EU:s 
arbetsmarknadsparter den 22 mars 2005, i vilket stöd för balans mellan arbetsliv och 
privatliv tas upp som ett prioriterat åtgärdsområde samtidigt som man konstaterar att för 
att det ska kunnas göras fortsatta framsteg i denna fråga måste en balanserad, integrerad 
och sammanhängande kombination av politiska åtgärder fastställas, som tar hänsyn till 
bestämmelser om ledighet, arbete och omsorg,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv av den 30 juli 2009 om 
genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av 
Businesseurope, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG 
(KOM(2009)0410),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 
3 oktober 2008 – Bättre balans i livet: ökat stöd för att göra det lättare att kombinera 
arbete och familj (KOM(2008)0635),

                                               
1 EGT L 45, 19.2.1975, s. 19.
2 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1.
3 EGT L 46, 17.2.1997, s. 20.
4 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– med beaktande av målet för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning att höja den 
allmänna sysselsättningsgraden till 70 %, kvinnors sysselsättningsgrad till 60 % och 
sysselsättningsgraden för äldre arbetstagare till 50 %, av Barcelonamålen om barnomsorg 
samt av bidragen från en strategi för att göra det lättare att kombinera arbete och familj då 
dessa mål ska uppfyllas,

– med beaktande av de muntliga frågorna av den … till rådet och kommissionen om EU:s 
åtgärder för att stödja jämställdhet genom att förena arbete med familjerättigheter och 
familjeansvar (O-.../2009 – B7 .../2009, O-.../2009 – B7 .../2009),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det avtal som träffats mellan arbetsmarknadens parter om föräldraledighet är ett första 
steg på väg mot flexibla metoder för att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv och 
bör stödjas av parlamentet, kommissionen och rådet, utan hänsyn till eventuell kritik mot 
det.

B. I artikel 139.2 i EG-fördraget anges inget om parlamentets delaktighet när sådana avtal 
ingås. Parlamentet bör trots detta förbehålla sig rätten att, såsom anges i artikel 192 i 
EG-fördraget, lägga fram lämpliga förslag i frågor som enligt dess uppfattning kräver att
en gemenskapsrättsakt utarbetas för att EG-fördraget ska kunna genomföras.

C. Genom artikel 137 i EG-fördraget blir det möjligt för gemenskapen att understödja och 
komplettera medlemsstaternas verksamhet, bland annat på området för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på 
arbetsplatsen.

D. Familjepolitiken bör bidra till att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås och ses i 
förhållande till de demografiska förändringarna, effekterna av en åldrande befolkning, en 
minskad klyfta mellan generationerna, främjandet av kvinnors deltagande i arbetslivet och 
en jämn fördelning av omsorgsansvaret mellan kvinnor och män.

E. I många medlemsstater där män har uppmuntrats att ta sin del av familjeansvaret har detta 
ännu inte haft den önskade effekten och därför bör effektivare åtgärder vidtas för att 
uppmuntra en jämnare fördelning av familjeansvaret mellan män och kvinnor.

F. Medlemsstaterna bör se till att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder 
inrättas om det förekommer överträdelser av gemenskapsrättens åtaganden till stöd för 
jämställdhet genom att förena arbete med familjerättigheter och familjeansvar, särskilt i 
enlighet med rådets direktiv om genomförandet av det ändrade ramavtalet om 
föräldraledighet som ingåtts av Businesseurope, UEAPME, ECPE och EFS och om 
upphävande av direktiv 96/34/EG, om och när detta direktiv antas.

1. Europaparlamentet stöder avtalet mellan arbetsmarknadens parter om föräldraledighet och 
anser att detta är en viktig del av politiken för lika möjligheter till stöd för att underlätta ett 
förenande av arbete och familjeliv. Parlamentet anser det därför avgörande att det antas 
utan dröjsmål i rådet.
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2. Europaparlamentet konstaterar trots detta att det ovannämnda ramavtalet endast fastställer 
minimikrav för föräldraledighet.  Parlamentet konstaterar därför att det bör ses som endast 
ett första steg till stöd för flexibla metoder för att uppnå balans mellan arbetsliv och 
privatliv och göra det lättare att kombinera arbete och familjeliv.

3. Europaparlamentet beklagar särskilt att de följande frågorna inte tas upp eller inte 
tillräckligt beaktas i det nuvarande ramavtalet:

a. Ett konsekvent tillvägagångssätt när det gäller åtgärder för att göra det lättare att 
kombinera arbete och familj. De olika förslagen i ”paketet” för att förbättra 
möjligheterna att kombinera yrkesliv och familjeliv skulle ha vunnit åtskilligt på 
ett utbyte mellan de olika aktörerna för att fastställa den eventuella omfattningen 
av var och en och för att bedöma hur de olika åtgärderna skulle kunna komplettera 
varandra.

b. Införande av rätt till pappaledighet på EU-nivå (dvs. en ledighet för pappor kring 
tiden för barnets födelse eller adoption). Denna ledighet skulle göra det möjligt för 
pappor att utveckla en första nära kontakt med barnet och också uppmuntra män 
och kvinnor till en jämnare fördelning av omsorgsansvaret.

c. Införande av särskilda bestämmelser avseende rätt till ledighet i samband med 
adoption (paragraf 4 i avtalet), exempelvis ledighetens längd, 
ersättningsrättigheter och en bestämmelse om (icke) överförbar rätt till ledighet 
vid adoption.

d. Införande av rätt till ledighet för vård av åldriga föräldrar och/eller andra anhöriga 
såsom en familjemedlem med funktionshinder eller en dödlig sjukdom. Eftersom 
befolkningen åldras och födelsetalen sjunker skulle sådana åtgärder stödja kvinnor 
och män som vårdar äldre beroende personer och göra det lättare att kombinera 
föräldraskap med arbete.

e. Behandling av frågor om ersättning. Detta är faktiskt avgörande för att garantera 
att både kvinnor och män verkligen tar ut sin föräldraledighet och en avgörande 
faktor när det gäller vilken person som kommer att ta ledigt. Dessutom kommer 
överlämnandet av denna viktiga fråga till medlemsstaterna att ha en 
oproportionerlig effekt på hushåll med endast en inkomst och på deras möjligheter 
att unna sig denna ledighet, särskilt för kvinnor som utgör majoriteten av hushåll 
med endast en förälder, och för hushåll med funktionshindrade och kroniskt sjuka 
barn, för vilka godtyckliga åtgärder avseende extra ledighet också lämnas till 
medlemsstaterna. 

f. Beviljande av en icke överförbar rätt till föräldraledighet under fyra hela månader. 
Kvinnor skulle i detta avseende fortfarande kunna befinna sig i en situation då de 
kommer att vara borta från arbetsmarknaden under sju månader, medan den tid 
som gäller för män – om de tar ut ledigheten – är en månad. 

g. Höjning av åldern på det barn för vilket föräldraledigheten kan tas ut (dvs. upp till 
åtta års ålder i enlighet med direktiv 96/34/EG). Det är emellertid viktigt att hela 
barn- och ungdomstiden omfattas. Vad gäller barn med särskilda 
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behov/funktionshinder upptäcks dessa kanske inte tidigt i barndomen och de kan 
också kräva långsiktig ständig omsorg under hela barn- och ungdomstiden.

4. Europaparlamentet anser att pappaledighet, adoptionsledighet och ledighet för vård av 
anhörig måste regleras genom kompletterande gemenskapsrättsakter och uppmanar 
kommissionen att föra detta vidare genom nya förslag till rättsakter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att inleda en effektiv dialog med parlamentet i denna 
fråga så snart som möjligt.

5. Europaparlamentet välkomnar att det i tillämpningsområdet för avtalet om 
föräldraledighet tagits med arbetstagare som arbetar deltid, har tidsbegränsat avtal och 
tillfälligt anställda.

6. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt små och medelstora 
företag i samband med avtalet om föräldraledighet och att det måste föras en öppen 
diskussion om hur genomförbart avtalet är på dessa områden.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Businesseurope, UEAPME, ECPE och EFS.


