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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

– med beaktande av sin ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2010 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/…/EU om ändring av 

rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar och om 

åtgärder till stöd för arbetstagares möjligheter att skapa balans mellan arbete och 

familjeliv1, där det bland annat framfördes ett krav på två veckors pappaledighet, och av 

följande skäl: 

A. Europa 2020-strategins mål om en sysselsättningsgrad på 75 % har redan nåtts för män 

men kommer sannolikt inte att nås för kvinnor (just nu 63,5 %) fram till 2020 om det 

inte görs storskaliga förbättringar i fråga om åtgärder för att stödja kvinnors deltagande 

på arbetsmarknaden, främst genom åtgärdspaket som jämnar ut mäns och kvinnors 

arbetsbörda i hushållet och omsorg om barn och andra anhöriga. 

B. En politik som syftar till att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv bör bidra 

till att uppnå jämställdhet och bör utformas med hänsyn till de demokratiska 

förändringarna, effekterna av den åldrande befolkningen, överbryggandet av 

generationsklyftan, främjandet av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden samt ett 

delat omsorgsansvar mellan kvinnor och män. Målet är att minska de ihållande löne- 

och pensionsskillnaderna mellan könen och därmed minska ojämlikheten när det gäller 

kvinnors tillgång till ekonomiska resurser genom hela livet för att på så sätt dämpa den 

nuvarande höga fattigdomsrisken bland äldre kvinnor. 

C. Skillnaderna i mäns och kvinnors uttag av mamma-, pappa- eller föräldraledighet 

innebär en uppenbar könsdiskriminering med avseende på barnomsorg och 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. I många medlemsstater har de åtgärder som 

vidtagits för att få män att ta ett jämställt ansvar för familjen inte lett till 

tillfredsställande resultat. 

D. Tillgängliga uppgifter bekräftar att familjerelaterade ledighetsperioder med ingen eller 

låg lön resulterar i en låg utnyttjandegrad och att pappor endast utgör en liten minoritet 

av de föräldrar som tar ut föräldraledighet om denna bygger på familjebaserade, 

överförbara rättigheter. Samtidigt utnyttjas icke överförbara ledighetsperioder i stor 

utsträckning av båda föräldrarna om betalningen ligger på eller nära nivån för 

inkomstersättning. 

E. Enligt uppgifter från Eurostat för 2010 (EU-28) tog runt 3 500 000 föräldrar ut 

föräldraledighet det året, av vilka 3 423 700 var kvinnor och endast 94 800 – alltså ynka 

2,7 % – var män. 

                                                 
1 EUT C 70E, 8.3.2012, s. 163. 
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F. Tillräcklig, individuell, betald föräldraledighet är nödvändig för att samkönade 

föräldrapar ska kunna nå en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

G. Det är av avgörande betydelse att se till att kvinnor har rätt att kombinera arbete med 

rättigheter och att de har rätt till moderskap utan att bestraffas för detta, eftersom 

kvinnor fortfarande är de som förfördelas och diskrimineras mest. Diskrimineringen kan 

till exempel utgöras av påtryckningar från arbetsgivare under anställningsintervjuer, där 

kvinnor får frågor om huruvida de har barn och hur gamla de är, i syfte att påverka 

kvinnornas beslut och kunna välja anställda utan barn som är ”mer tillgängliga”, eller av 

tilltagande ekonomiska eller arbetsrelaterade påtryckningar på kvinnliga anställda för att 

de inte ska ta ut mammaledighet. 

H. Kvinnor som utnyttjar sin rätt till en balans mellan arbetsliv och privatliv genom att ta 

ut föräldraledighet möts av en stigmatisering när de återvänder till arbetsmarknaden, 

vilket leder till sämre arbetsvillkor och osäkra kontrakt. 

1. Europaparlamentet vill att arbetsmarknadens parter, på grundval av förslaget till 

genomföranderapport, ska erkänna att EU:s direktiv om föräldraledighet har misslyckats 

med att uppnå målen i fråga om balans mellan arbetsliv och privatliv, 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, demografiska utmaningar och mäns ansvar 

i familjearbetet, inklusive omsorg om barn och andra anhöriga, ett misslyckande som 

går emot EU:s principer och värderingar om jämställdhet. Därför bör effektivare 

åtgärder vidtas för att uppmuntra en mer jämlik fördelning av familjeansvaret mellan 

män och kvinnor. 

2. Europaparlamentet anser att arbetsmarknadens parter bör aktivera översynsklausulen. 

Parlamentet vill att direktivet ses över, bland annat genom åtgärder som inför adekvat 

och incitamentsbaserad ekonomisk ersättning för inkomstbortfall för föräldrar som går 

på föräldraledighet, så att familjernas sociala och ekonomiska välstånd säkerställs och 

så att papporna uppmuntras att ta ut föräldraledighet. Parlamentet understryker 

betydelsen av att ha ett heltäckande synsätt som inkluderar mamma-, pappa- och 

föräldraledighet vid varje översyn av direktivet. 

3. Europaparlamentet poängterar att politiska styrmedel för balans mellan arbetsliv och 

privatliv, såsom föräldraledighet, bör utformas som individuella, icke överförbara 

rättigheter med en skälig ekonomisk ersättningsnivå för att de dels ska uppfylla den 

grundläggande principen för sociala rättigheter – nämligen att de ges på individuell 

grund precis som alla andra arbetsrelaterade rättigheter, såsom rätt till semester, 

sjukledighet och annan ledighet samt arbetslöshetsersättning – dels ska fungera 

effektivare och utnyttjas i högre grad, särskilt av män, för att i slutändan leda till ett 

undanröjande av de könsrelaterade löneskillnaderna och till en mer rättvis ställning 

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden samt minska de diskriminerande effekter 

som längre perioder av inaktivitet på arbetsmarknaden har för kvinnor som går på 

mamma- och föräldraledighet. Parlamentet framhåller behovet av att de icke 

överförbara delarna av föräldraledigheten fördelas på ett välavvägt sätt mellan båda 

föräldrarna. I det sammanhanget vill parlamentet att rätten till minst fyra månader ska 

utökas till sex månader. 

4. Europaparlamentet påpekar att mer sammanhållna och lättillgängliga ledighetssystem 

(som inbegriper mamma-, pappa- och föräldraledighet) i medlemsstaterna gör att 
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åtgärdspaket till stöd för familjer utnyttjas bättre och fungerar effektivare. För att 

arbetstagarna ska kunna utnyttja sin rätt till föräldraledighet framhåller parlamentet att 

medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter måste vidta nödvändiga åtgärder i syfte 

att skydda arbetstagarna mot mindre gynnsam behandling eller uppsägning med 

koppling till föräldraledighet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 

kommissionen att förbättra tillgången till rättslig prövning vid diskriminering och 

lagstridig uppsägning på detta känsliga område. 

5. Europaparlamentet beklagar djupt att rådet inte har kunnat nå en överenskommelse och 

därmed bryta det låsta läget rörande den föreslagna ändringen av direktivet om 

mammaledighet, och att kommissionen har beslutat att dra tillbaka förslaget fem år efter 

att parlamentet godkände det. Parlamentet noterar att kommissionen har lagt fram sin 

färdplan om en nystart för att ta itu med utmaningarna att kunna förena arbete och 

familj, som enligt kommissionen ska ersätta det ovannämnda förslaget om ändring av 

direktivet om mammaledighet och som kommer att innehålla ett paket med 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder rörande balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Parlamentet vidhåller att detta är ett område inom vilket kommissionen måste lägga 

fram lagstiftningsförslag. 

6. Europaparlamentet framhåller hur viktig den offentliga sektorn är som arbetsgivare med 

en pionjärroll, eftersom fler män inom den offentliga sektorn tar ut föräldraledighet och 

eftersom det generellt sett ges ett större skydd i den offentliga än i den privata sektorn 

i EU. 

7. Europaparlamentet understryker att alla bör garanteras rätt till föräldraledighet utan 

diskriminering, oberoende av vilken typ av anställningsavtal pappor och mammor har. 
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