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Ilda Figueiredo 
Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006-2010 och rekommendationer för 

framtiden 

2009/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 72 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72 Europaparlamentet inskärper vikten av 

förebyggande åtgärder för att säkerställa 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. 

Parlamentet begär därför att 

medlemsstaterna och de regionala och 

lokala myndigheterna ska erbjuda årliga 

kostnadsfria gynekologiska och 

cytologiska undersökningar samt 

mammografi åt alla kvinnor från 

puberteten. 

72. Europaparlamentet påpekar att 

offentliga utgifter för hälso- och sjukvård 

är de enskilda medlemsstaternas, deras 

nationella parlaments och/eller de lokala 

myndigheternas ansvar.  

Or. en 
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Betänkande A7-0156/2010 
Ilda Figueiredo 
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framtiden 

2009/2242(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 50 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Detta kan ske antingen genom att 

nuvarande direktiv ändras eller genom att 

man utarbetar etappvisa planer med 

preciserade målsättningar för varje sektor, 

till exempel att löneskillnaden ska vara 

högst 0–5 procent år 2020, för att komma 

till rätta med direkt och indirekt 

diskriminering genom att till exempel 

uppmuntra till kollektivavtal, utbilda 
jämställdhetsrådgivare som tar upp den 

ojämna fördelningen av oavlönat arbete 

mellan kvinnor och män. Insyn och 

öppenhet i lönesättningen ska vara en norm 

för god praxis för att stärka 

förhandlingspositionen för kvinnliga 

arbetstagare. 

50. Detta kan ske antingen genom att 

nuvarande direktiv ändras eller genom att 

man utarbetar etappvisa planer med 

preciserade målsättningar för varje sektor, 

till exempel att löneskillnaden ska vara 

högst 0–5 procent år 2020, för att komma 

till rätta med direkt och indirekt 

lönediskriminering i de fall kvinnor och 

män har samma slags arbete, eller genom 

att till exempel uppmuntra till 

kollektivavtal och utbilda 
jämställdhetsrådgivare som tar upp den 

ojämna fördelningen av oavlönat arbete 

mellan kvinnor och män. Insyn och 

öppenhet i lönesättningen ska vara en norm 

för god praxis för att stärka 

förhandlingspositionen för kvinnliga 

arbetstagare. 

Or. en 

 

 


