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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Allt fler kvinnor är verksamma inom familjeföretag, och kvinnorna utgör en viktig resurs 
för dessa företag på grund av sin höga utbildningsnivå och påvisade administrativa 
förmåga att ta fram strategier, fatta beslut, leda företag och lösa problem.

B. Informationen om kvinnor som är anställda i familjeföretag är dock fortfarande 
knapphändig, eftersom själva konceptet familjeföretag inte är särskilt väldokumenterat.

C. Familjeföretag, familjedrivna oberoende företag och nya företag av denna typ ger viktiga 
möjligheter till karriär och personlig utveckling för kvinnor, även om det råder brist på 
medvetenhet om detta eftersom det saknas kvinnliga förebilder.

D. Kvinnor möter avsevärda svårigheter när de engagerar sig i familjeföretag och får kämpa 
emot såväl ”vertikal” som ”horisontell” könsegregering, trots den höga utbildningsnivån 
bland kvinnor, som utgör 60 procent av alla med examen. 

E. I många länder grundar sig problemet i att samhället genomsyras av en kultur av manlig 
dominans på alla områden av livet, inte bara på arbetsplatsen.

F. Familjejordbruk utgör en framgångsmodell eftersom de förverkligar principen om en 
miljömässigt och samhälleligt hållbar kretsloppsekonomi och kvinnor, som driftsledare, 
bidrar med entreprenörstänkande i detta sammanhang.

G. I EU tjänar kvinnorna i genomsnitt 16 procent mindre i timmen än männen, de är 
underrepresenterade på höga positioner och i ledande ställning, och kvinnor och män 
omfattas inte av samma arbetsvillkor och lönesystem, vilket försvårar kvinnornas 
ekonomiska oberoende samt försämrar deras möjligheter att delta fullt ut på 
arbetsmarknaden och att förena arbets- och privatliv på ett bra sätt.

H. Kvinnorna har ofta en osynlig ställning eller fungerar enbart som ansiktet utåt och får inte
ett adekvat erkännande av sina arbetsinsatser eller sin löneställning, med allvarliga följder 
sett till sociala avgifter, pensioner och sociala förmåner samt för erkännandet av deras 
kvalifikationer, vilket framgår av uppgifterna om löne- och pensionsskillnaderna mellan 
könen1.

I. I många europeiska länder måste kvinnorna ofta agera ansiktet utåt, antingen av skatteskäl 
eller på grund av juridiska hinder för den manlige företagaren att ha någon ställning i 
företaget eller stå som ägare. 

J. Det är svårt för kvinnor att ta över familjeföretag eftersom söner ges företräde och 
döttrarna väldigt ofta utestängs från denna möjlighet.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
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K. Kvinnor som vill kombinera moderskap och företagande tvingas i vissa fall försumma sin 
roll som mödrar eller ibland rentav avstå från moderskap för att driva företaget.

L. Cirka 60 procent av alla företag i EU är familjeföretag.

M. Att säkerställa ett kompetent familjeledarskap över generationerna är ett av 
familjeföretagens främsta problem, och könsstereotyper gör att söner privilegieras framför 
döttrar i fråga om vem som ska ta över familjeföretaget.

N. En fungerande familjeföretagsförvaltning är en mycket viktig förebild och har stor 
betydelse för den europeiska ekonomins och den sociala marknadsekonomins hållbarhet i 
Europa.

1. Europaparlamentet efterlyser bättre tillämpning och genomförande av åtgärder för lika 
möjligheter och lika behandling av kvinnor och män i fråga om anställning och yrkesliv 
samt positiva åtgärder för att främja delaktighet av det underrepresenterade könet, i syfte 
att motverka horisontell och vertikal segregering, lönediskriminering och diskriminering 
sett till ställning (osynlighet och funktion som företagets ansikte utåt), i synnerhet vad 
gäller administrativa, ansvarstunga och ledande ställningar, så att båda könen ges lika 
möjligheter samt samma sociala rättigheter, tillgång till hälsa, lön och pensioner.

2. Europaparlamentet understryker att kvinnors kvalifikationer från arbete i familjeföretag 
måste erkännas så att dessa kvinnor kan fortsätta sin karriär inom andra typer av företag.

3. Europaparlamentet efterlyser en för alla medlemsstater otvetydig definition av 
familjeföretag, som en värdefull karriärgrund för båda könen, i enlighet med 
rekommendationerna i slutrapporten från den europeiska expertgruppen, Overview of 
Family-Business-Relevant Issues från 2009.

4. Europaparlamentet framhåller att kvinnors rätt att på samma villkor som män ta över 
familjeföretag måste skyddas genom främjandet av en jämställdhetskultur som värdesätter 
kvinnornas företagarroll i administrativa, ansvarstunga och ledande ställningar inom 
familjeföretagen, och genom skapandet av ett gynnsamt klimat för kvinnliga företagare 
och familjeföretag där entreprenörskap belönas.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja det 
europeiska nätverket av ambassadörer för kvinnors företagande och det europeiska 
nätverket av mentorer för att öka dessa nätverks synlighet. 

6. Europaparlamentet påpekar att kvinnor i familjejordbruk fyller en viktig funktion och 
uppmanar medlemsstaterna att främja yrkesinriktade utbildnings- och fortbildningsinsatser 
för kvinnliga lantbrukare, så att kvinnornas direkta deltagande i familjejordbruk kan 
stärkas ytterligare. I detta sammanhang bör stöd ges till utbildningsprojekt för kvinnor 
som driver familjejordbruk för att öka kvinnors yrkesmässiga engagemang i 
lantbruksorganisationer och regionala organisationer.

7. Europaparlamentet betonar att man måste säkerställa bästa möjliga arbetsförhållandena 
sett till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
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8. Europaparlamentet anser att man bör främja företagande mödrar för att garantera kvinnor 
rätten till moderskap och bevilja ekonomiskt stöd till kvinnor så att de kan förena familj 
med engagemang i företaget. Parlamentet efterlyser åtgärder för att stödja 
familjeanställning och barnomsorg i hemmet, så att kvinnliga företagare får möjlighet att 
förena familje- och arbetsliv.

9. Europaparlamentet betonar att ökade möjligheter för kvinnor att arbeta i familjeföretag 
kommer att gynna både kvinnorna och företagen.

10. Europaparlamentet menar att man måste göra allt man kan för att förebygga och bestraffa 
missbruk, tvång, situationer av utpressning och/eller förtryck och våld mot kvinnor i 
arbetslivet, och påpekar att det inte bara rör sig om fysiskt våld, utan också om isolering 
och diskriminering, som utgör ett slag psykiskt våld.

11. Europaparlamentet påminner återigen medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna om vikten av ett tillräckligt tillhandahållande av tjänster av hög kvalitet 
och till ett överkomligt pris för omsorg om barn, äldre och andra omsorgsberoende 
personer, skatteincitament för företag och annat stöd för att hjälpa kvinnor och män som 
är anställda, egenföretagare eller driver familjeföretag att förena sitt familje- och arbetsliv.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie och statistisk analys 
om förekomsten av kvinnor i familjeföretag i EU.

13. Europaparlamentet understryker behovet av separat vederbörligen betald mamma-, pappa-
och föräldraledighet som tillgodoser arbetstagarnas, egenföretagarnas och arbetsgivarnas 
behov.

14. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ta hänsyn till lika möjligheter 
för kvinnor och män och att överväga att i all lagstiftning som rör om familjeföretag, och 
särskilt i samband med direktivet om kvinnor i bolagsstyrelser, inbegripa positiva åtgärder 
för att främja det underrepresenterade könets delaktighet och kvinnors tillgång till 
fortbildning.

15. Europaparlamentet understryker att det skulle gynna ekonomin och samhället i stort om 
man undanröjde alla skillnader mellan kvinnor och män som arbetar inom familjeföretag. 
Parlamentet påminner om att strategin för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–
2015 syftar till att sysselsättningen bland kvinnor ska nå 75 procent, som är det mål som 
fastställts i Europa 2020-strategin, och att detta även ska omfatta de grupper av kvinnor 
inom vilka det råder lägst sysselsättningsgrad.

16. Europaparlamentet framhåller behovet att upprätta stödramar för kvinnliga företagsägare 
och företagsledare i familjeföretag för att öka deras självförtroende och oberoende.

17. Europaparlamentet vidhåller att familjeföretagen måste vara skyldiga att respektera 
likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i arbetslivet, i 
företagsledningar och i beslutsfattandet, och att de därför måste vidta åtgärder för att 
motverka alla former av diskriminering och för att öka jämställdheten.

18. Europaparlamentet understryker behovet av konkreta förslag för att skapa möjligheter till 
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bättre balans mellan arbete, familjeliv och privatliv genom att främja en jämnare 
fördelning mellan kvinnor och män av det arbetsrelaterade, familjerelaterade och sociala 
ansvaret, särskilt när det gäller omsorgen om barn och andra omsorgsberoende personer. 
Parlamentet konstaterar att ökad tillgång till barnomsorg inte bara kan skapas genom den 
offentliga politiken, utan att det även behövs incitament för privata aktörer att erbjuda 
barnomsorg. Parlamentet noterar att flexibilitet i fråga om arbetstider och arbetets 
organisation samt möjligheter till deltidsarbete kan vara ett sätt att åstadkomma bättre 
balans mellan arbete och privatliv.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att snarast möjligt enas och anta direktivet om en 
jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, 
så att alla börsnoterade företag, däribland familjeföretag, uppnår målet om en andel av 
minst 40 procent kvinnor i sina styrelser.
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