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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra direktiv 2006/54/EG genom att 
införa en bindande definition av ”likvärdigt arbete” i alla yrkessektorer där 
jämställdhetsperspektivet ingår.

2. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att så snart som möjligt 
lägga fram ett rättsligt instrument om insyn i lönesättningen för kvinnor och män.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med 
feminiseringen av fattigdomen i alla dess former, särskilt genom att ta hänsyn till 
könsaspekten i pensionsrättigheter för att undanröja pensionsklyftan mellan kvinnor och 
män, och genom att förbättra arbetsvillkoren inom kvinnodominerade sektorer. 
Parlamentet framhåller vikten av att ta itu med den kulturella undervärdering av arbeten 
som domineras av kvinnor och överrepresentationen av kvinnor i atypiska 
anställningsformer. Parlamentet betonar behovet av att stärka kollektivförhandlingar för 
att främja en stabil och kvalitativ sysselsättning.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en särskild strategi för 
Europa för att täcka alla vårdbehov under hela livscykeln. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ratificera ILO:s konvention nr 189 om hushållsanställda och att 
fullt ut genomföra och gå längre än omsorgsmålen från Barcelona, och se till att dessa 
behov täcks av offentliga omsorgstjänster av hög kvalitet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut genomföra direktivet om balans mellan arbete och privatliv1 
och uppmanar dem att gå längre än direktivets miniminormer.

5. Europaparlamentet är djupt oroat över våldet och trakasserierna i arbetslivet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om en 
helhetssyn för att bekämpa våld mot kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att ratificera Istanbulkonventionen och ILO:s konvention nr 190 om våld och 
trakasserier.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att anta en handlingsplan för att 
genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Parlamentet understryker 
behovet av att säkerställa genusmedvetna rättigheter med hjälp av ett intersektionellt 
förhållningssätt i enlighet med principerna 2 och 3 i pelaren. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utveckla och införa ett jämställdhetsindex inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen för att övervaka hur den makroekonomiska politiken 
samt den gröna och digitala övergången påverkar jämställdheten.

1 EUT L 188, 12.7.2019, s. 79.


