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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 som förpliktigar 

medlemsstaterna att successivt genomföra principen om likabehandling av kvinnor och 

män i fråga om social trygghet, 

– med beaktande av direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 som införde åtgärder för 

att förbättra säkerheten och hälsan på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, 

nyligen har fött barn eller ammar, 

– med beaktande av direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande 

av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster, 

– med beaktande av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet 

av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av 

den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män 

som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG, 

– med beaktande av direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och 

bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer, 

– med beaktande av direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska 

skyddsordern, som har till syfte att ”skydda en person mot en annan persons brottsliga 

gärning som på något sätt kan utgöra en fara för den skyddade personens liv, fysiska, 

psykiska och sexuella integritet, värdighet, frihet eller sexuella integritet” och göra det 

möjligt för en behörig myndighet i en annan medlemsstat att upprätthålla skyddet av 

personen i fråga inom den andra medlemsstatens territorium; detta direktiv har 

förstärkts genom förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt 

erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, som säkerställer att 

civilskyddsåtgärder erkänns överallt i EU, 

– med beaktande av direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av 

miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om 

ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, och av följande skäl: 

A. Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska unionen bygga på 

värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och 

respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör 

minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle 

som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och 

principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. I artikel 8 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs också att unionen i all sin 
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verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män 

och att främja jämställdhet mellan dem. 

B. Enligt artikel 2 i EU-fördraget och artikel 21 i stadgan om de grundläggande 

rättigheterna är jämställdhet mellan kvinnor och män ett av de grundläggande värden 

som Europeiska unionen bygger på, och i all sin verksamhet ska unionen syfta till att 

undanröja alla former av bristande jämställdhet och främja lika möjligheter och 

likabehandling. 

C. Artikel 157 i EUF-fördraget medger och artikel 19 i EUF-fördraget möjliggör 

lagstiftning för att bekämpa alla former av diskriminering, inklusive på grund av kön. 

D. Genom förklaring nr 19 till slutakten från den regeringskonferens som antog 

Lissabonfördraget har EU och medlemsstaterna förbundit sig ”att bekämpa alla slag av 

våld i hemmet (…), att förhindra och bestraffa dessa brottsliga handlingar samt att 

stödja och skydda brottsoffren”. 

E. EU har antagit lagstiftning mot människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn, 

med artiklarna 79 och 83 i EUF-fördraget som grund. Genom programmet Rättigheter, 

jämlikhet och medborgarskap finansieras bland annat åtgärder som bidrar till att utrota 

våld mot kvinnor. 

F. EU:s direktiv som fokuserar särskilt på jämställdhet tillämpas inte korrekt i ett antal 

medlemsstater vilket gör att personer av olika kön inte skyddas mot diskriminering i 

fråga om tillgång till sysselsättning och tillgång till varor och tjänster. 

G. Könsbaserad diskriminering sammanfaller med andra typer av diskriminering, inklusive 

diskriminering på grund av ras och etnicitet, religion, funktionsnedsättning, hälsa, 

könsidentitet, sexuell läggning, ålder och/eller socioekonomiska villkor. 

H. Av kvinnorna i EU har 33 procent utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld och 

55 procent för sexuella trakasserier – 32 procent av dem på arbetsplatsen. Kvinnor är 

särskilt utsatta för sexuellt och fysiskt våld samt våld via nätet, nätmobbning och 

stalkning. Mer än hälften av alla kvinnliga mordoffer mördas av en partner eller 

släkting. Våld mot kvinnor är en av de mest utbredda kränkningarna av de mänskliga 

rättigheterna i världen, oavsett kvinnornas ålder, nationalitet, religion, utbildning eller 

ekonomiska och sociala ställning, och utgör ett stort hinder mot jämställdhet. 

Fenomenet kvinnomord minskar inte i medlemsstaterna. 

I. Enligt EU:s hbt-undersökning upplevde lesbiska, bisexuella och transsexuella kvinnor 

en mycket stor risk för diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller 

könsidentitet. 23 procent av de lesbiska och 35 procent av transpersonerna har blivit 

fysiskt/sexuellt attackerade eller hotade med våld i hemmet eller på annan plats (på 

gatan, allmänna transportmedel, arbetsplatsen etc.) minst en gång de senaste fem åren. 

J. Tillämpningen och verkställandet av EU:s jämställdhetslagstiftning i medlemsstaterna 

har visat sig medföra vissa specifika problem i samband med införlivandet och 

tillämpningen av de relevanta direktiven, t.ex. betydande brister i lagstiftningen och 

nationella domstolars inkonsekventa tillämpning av den. 
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K. Institutioner och mekanismer för jämställdhet är ofta marginaliserade i nationella 

förvaltningsstrukturer, eftersom de är uppdelade mellan olika politikområden och 

förhindras av komplicerade mandat och saknar kunnig personal, utbildning och 

uppgifter samt tillräckliga resurser och inte får tillräckligt stöd från de politiska ledarna. 

L. Enligt den jämförande analys av antidiskrimineringslagstiftning i Europa som 

offentliggjordes 2017 av det europeiska nätverket av juridiska experter på jämställdhet 

och icke-diskriminering kvarstår – i de allra flesta länder – en allvarlig oro rörande 

uppfattning och medvetenhet, eftersom enskilda ofta inte är informerade om sin rätt till 

skydd mot diskriminering och om skyddsmekanismer. Enligt denna analys, och i fråga 

om verkställandet av EU:s antidiskrimineringsdirektiv, har ytterligare orosmoln 

uppstått, såsom avsaknaden av (eller alltför begränsad) rättslig status för organisationer 

och sammanslutningar för att delta i förfaranden för eller till stöd för offer för 

diskriminering och restriktiv tillämpning av omvänd bevisbörda samt ett antal hinder för 

effektiv tillgång till rättslig prövning, och dessa utgör hinder för att medborgarna fullt ut 

ska kunna åtnjuta och skydda sina rättigheter som följer av bestämmelserna i 

antidiskrimineringslagstiftningen. 

M. 2017 års jämställdhetsindex från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) visar endast 

på marginella förbättringar, vilket tydliggör att EU fortfarande har långt kvar till dess att 

jämställdhet uppnåtts, och det övergripande poängtalet är nu 66,2 poäng av 100, bara 

fyra poäng högre än för tio år sedan. 

N. I fråga om beslutsfattande har ovannämnda uppgifter om jämställdhet visat på en 

förbättring med nästan tio poäng under det senaste årtiondet, och poängtalet är nu 48,5 

poäng, men detta område har fortfarande det lägsta poängtalet av alla. Denna negativa 

siffra återspeglar framför allt den ojämna representationen av kvinnor och män inom 

politiken och pekar på ett demokratiskt underskott i EU:s förvaltning. 

O. Eurofounds rapport om sysselsättningsklyftan mellan könen uppskattar att denna klyfta 

kostar EU runt 370 miljarder euro per år, vilket motsvarar 2,8 procent av EU:s BNP. 

P. Enligt Eurofounds undersökning om arbetsvillkor visar den sammansatta indikatorn för 

avlönad och oavlönad arbetstid att kvinnors arbetstid är längre när avlönade och 

oavlönade arbetstimmar räknas samman. 

Q. Trots EU:s engagemang för jämställdhet i beslutsfattande, finns det allvarliga brister i 

EU-byråernas styrelser när det gäller balansen mellan könen, som visar på bestående 

mönster av könssegregering. 

R. Feminiseringen av fattigdom är ett faktum inom EU, och korrekt och fullständig 

tillämpning samt verkställande av EU:s jämställdhetslagstiftning bör gå hand i hand 

med politik som tar itu med den väldigt höga arbetslösheten, fattigdomen och sociala 

utestängningen bland kvinnor, fenomen som är tätt sammanlänkade med nedskärningar 

som berör offentlig service, t.ex. inom hälso- och sjukvård, utbildning, sociala tjänster 

och sociala förmåner. Avsaknaden av jämställdhetspolitik och bristande genomförande 

av jämställdhetslagstiftning försätter kvinnor ytterligare i fara och ökar risken för 

fattigdom och social marginalisering genom att de stängs ute från arbetsmarknaden. 



 

PE616.864v02-00 6/10 AD\1150778SV.docx 

SV 

S. Korrekt genomförande av den befintliga lagstiftningen är grundläggande för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om det omarbetade direktivet 2006/54/EG 

tydligt förbjuder såväl direkt som indirekt diskriminering, och trots att kvinnor i 

genomsnitt har en hög utbildningsnivå, var det könsmässiga lönegapet fortfarande 

16,3 % år 2015. 

T. Principen om jämställdhet måste utgöra en väsentlig del av kontrollen av den befintliga 

unionsrättens tillämpning. 

U. Insamlingen av uppgifter, som om möjligen är könsuppdelad, är mycket viktig för att 

utvärdera de framsteg som hittills gjorts avseende tillämpningen av EU-lagstiftningen. 

1. Europaparlamentet poängterar att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s 

grundläggande principer som måste integreras i all politik. 

2. Europaparlamentet understryker den grundläggande roll som rättsstatsprincipen har vad 

gäller legitimiteten hos alla former av demokratisk samhällsstyrning. Parlamentet 

betonar att detta är en hörnsten i unionens rättsordning och att den som sådan är förenlig 

med idén om en union som bygger på rättsstatsprincipen. 

3. Europaparlamentet erinrar om att principen om jämställdhet – vad gäller lika lön för lika 

arbete – skrevs in i EU-fördragen år 1957 (se artikel 157 i EUF-fördraget) och betonar 

att artikel 153 i EUF-fördraget låter EU agera inom det bredare området för lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. 

4. Europaparlamentet påpekar att korrekt genomförande och tillämpning av unionsrätten är 

grundläggande för att förverkliga EU:s politik enligt den princip om jämställdhet mellan 

kvinnor och män som fastställs i fördragen och för att mana till och främja ömsesidig 

tillit mellan offentliga institutioner på såväl EU-nivå som nationell nivå samt mellan 

institutioner och medborgare, och parlamentet erinrar även om att tillit och rättssäkerhet 

båda utgör grunden till ett gott samarbete och en effektiv tillämpning av unionsrätten. 

5. Europaparlamentet upprepar kommissionens roll som ”fördragets väktare” och dess 

skyldighet att övervaka tillämpningen av unionsrätten, och betonar att medlemsstaterna 

har det främsta ansvaret för att sörja för att den tillämpas och efterlevs. Parlamentet 

påpekar att bristande genomförande, felaktig tillämpning och bristfällig tillsyn av 

befintlig unionslagstiftning på området jämställdhet mellan kvinnor och män påverkar 

unionens effektivitet och trovärdighet. 

6. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och EU:s institutioner att en av EU:s 

prioriteringar är att säkerställa punktlig och korrekt tillämpning av lagstiftningen i 

medlemsstaterna. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla principerna om 

tilldelning, subsidiaritet och proportionalitet, i enlighet med artikel 5 i EU-fördraget, 

samt likhet inför lagen, i syfte att bättre kontrollera unionsrättens tillämpning. 

Parlamentet erinrar om vikten av att öka medvetenheten om de bestämmelser i de 

befintliga direktiven som hanterar olika aspekter av principen om jämställdhet och som 

omsätter denna princip i praktiken. 
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7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för ett 

punktligt införlivande och genomförande av lagstiftningen för att på så sätt genomföra 

jämställdhet i praktiken. 

8. Europaparlamentet understryker att om man inte säkerställer ett punktligt och korrekt 

införlivande av befintlig unionslagstiftning avseende principerna om kvinnors och mäns 

lika möjligheter och likabehandling i frågor som rör utbildning, anställning och 

yrkesutövning, lika lön för lika arbete och likabehandling av kvinnor och män vad 

gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, samt befintliga 

bestämmelser för att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv och sätta stopp för 

alla former av våld mot kvinnor och flickor, så berövas i slutändan medborgare och 

företag de förmåner som de har rätt till enligt unionsrätten. 

9. Europaparlamentet betonar att en ändamålsenlig tillämpning av unionsrätten bidrar till 

att stärka EU-institutionernas trovärdighet. Parlamentet anser därför att kommissionens 

årsrapport, rätten att inge framställningar och det europeiska medborgarinitiativet är 

viktiga verktyg för att EU:s lagstiftare ska kunna hitta eventuella kryphål. 

10. Europaparlamentet erkänner vikten av att samla in uppgifter, som om möjligen är 

könsuppdelade, för att utvärdera de framsteg som gjorts för att stärka kvinnors 

rättigheter. 

11. Europaparlamentet understryker att överträdelseförfaranden är ett värdefullt verktyg för 

att säkerställa att unionsrätten tillämpas korrekt. 

12. Europaparlamentet upprepar att i och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget har 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blivit en bindande 

uppsättning grundläggande rättigheter inom EU, och att stadgan förbjuder all 

diskriminering, samt att detta förbud inte begränsas till några specifika områden, och att 

den riktar sig till EU:s institutioner, organ, och byråer och till medlemsstaterna när de 

tillämpar unionsrätten. 

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med den ökande handeln med 

människor för arbetskraftsexploatering och människohandel för sexuellt utnyttjande, 

som fortfarande utgör den mest utbredda formen av människohandel. 

14. Europaparlamentet noterar, med uppskattning riktad till Europeiska unionens domstol, 

att dess vida tolkning av begreppet lika lön för lika arbete, såsom det formuleras av 

domstolen och i dess omfattande rättspraxis avseende den berörda artikeln, verkligen 

har ökat möjligheterna att bekämpa såväl direkt som indirekt lönediskriminering 

baserad på kön och minska det könsmässiga lönegapet, men betonar att det fortfarande 

återstår mycket att göra för att undanröja det kvarstående könsmässiga lönegapet i EU.  

15. Europaparlamentet beklagar underlåtenheten att anta och genomföra unionslagstiftning 

som på ett korrekt sätt skulle kunna ta itu med arbetsvillkor och arbetstider, däribland 

arbete på allmänna helgdagar och söndagar samt arbete utan raster och viloperioder. 

Parlamentet påpekar att denna avsaknad av en enhetlig lagstiftning utgör ett hinder för 

att uppnå en god balans mellan arbetsliv och privatliv, och att detta i synnerhet får 

konsekvenser för kvinnorna och deras ställning på arbetsmarknaden. 
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16. Europaparlamentet beklagar djupt att införandet av rättsliga principer som förbjuder 

löneskillnader mellan kvinnor och män har visat sig inte vara tillräckliga i sig för att 

utrota det kvarstående könsmässiga lönegapet. Parlamentet betonar att det omarbetade 

direktivet kräver att medlemsstaterna ser till att samtliga bestämmelser i kollektivavtal, 

löneskalor, löneavtal och enskilda anställningskontrakt som strider mot principen om 

lika lön kan förklaras ogiltiga eller kan ändras. 

17. Europaparlamentet understryker att förutom de befintliga verktygen för genomförandet 

av unionsrätten bör såväl medlemsstaterna som kommissionen ägna ytterligare 

uppmärksamhet åt alternativa instrument som skulle möjliggöra ett mer omfattande 

genomförande av unionsrätten, i synnerhet de bestämmelser som avser jämställda löner. 

Parlamentet betonar därför vikten av att nå överenskommelser i form av kollektivavtal 

för att säkerställa lika lön, föräldraledighet och andra näraliggande 

arbetstagarrättigheter. 

18. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 15 januari 2013 i vilken parlamentet 

efterlyste ett antagande av en EU-förordning om en europeisk förvaltningsprocesslag i 

enlighet med artikel 298 i EUF-fördraget1. Parlamentet noterar med besvikelse att 

kommissionen har underlåtit att följa upp parlamentets begäran om att lägga fram ett 

förslag till lagstiftningsakt om en förvaltningsprocesslag. 

  

                                                 
1 EUT C 440, 30.12.2015, s. 17. 
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