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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att jämställdheten mellan kvinnor och män i allmänhet har 
förbättrats under de senaste åren och konstaterar i detta sammanhang att kvinnor nu 
representerar mer än 44 procent av arbetskraften, medan i genomsnitt 30 procent av 
företagarna och mer än 50 procent av studenterna är kvinnor. Parlamentet hoppas att 
denna positiva utveckling fortsätter.

2. Europaparlamentet beklagar att löneklyftan mellan könen fortfarande är 15 procent, trots 
gemenskapslagstiftningen på området och uppmanar medlemsstaterna att anta mål för hur 
den skall minska. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inom kort lägga 
fram ett meddelande om denna fråga och rekommenderar att meddelandet följs upp med 
aktiva åtgärder. Parlamentet uppmanar även kommissionen att se till att direktivet om lika 
lön tillämpas på ett sådant sätt att kvinnor inte diskrimineras utifrån den kortare 
arbetslivserfarenhet de förvärvar på grund av barnafödandet.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att uppnå Barcelonamålen om barnomsorg och utveckla tillräckliga och 
överkomligt prissatta omsorgstjänster för äldre, funktionshindrade och andra 
vårdbehövande.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja aktiva insatser och särskilda 
åtgärder för att bekämpa fattigdom bland kvinnor som tillhör missgynnade grupper, såsom 
ensamstående mödrar, äldre och invandrarkvinnor.

5. Europaparlamentet beklagar att kvinnor som inte förvärvsarbetar utan i stället tar hand om 
barn och familj fortfarande i stor utsträckning diskrimineras och uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förändra detta genom att exempelvis göra den tid 
som ägnas åt omvårdnad av barn pensionsgrundande.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja männens viktiga roll för att 
uppnå jämställdhet, till exempel genom att skapa incitament för män att ta ut 
föräldraledighet eller pappaledighet och att dela vårdnadsrätten med kvinnorna. 
Parlamentet ber kommissionen att utreda varför så få män tar ut föräldraledighet eller 
pappaledighet.

7. Europaparlamentet erinrar om sitt fördömande av alla former av könsrelaterat våld1 och 
uppmanar kommissionen att undersöka de bakomliggande orsakerna till könsrelaterat våld 
samt ta fram indikatorer i syfte att få in tillförlitliga uppgifter och att samordna 
medlemsstaternas statistik över antalet offer.

  
1 Europaparlamentets resolution av den 2 februari 2006 om dagens situation när det gäller bekämpning av våld 
mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder, P6_TA(2006)0038.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt samla in jämförbara 
och tillförlitliga uppgifter om människohandeln för att bedöma fenomenet och sätta upp 
mål för att minska dess omfattning. Parlamentet erinrar om att det redan har begärt att EU 
ska åta sig att halvera antalet människohandelsoffer under de närmaste tio åren1.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett förslag till uppförandekod för 
tjänstemännen vid EU:s institutioner och organ, framför allt i samband med uppdrag 
i tredjeländer. Där bör det ingå ett förbud mot köp av sexuella tjänster, andra former av 
sexuellt utnyttjande och könsrelaterat våld samt föreskrivas obligatoriska påföljder.

10. Europaparlamentet beklagar att det inte tas större hänsyn till flickors situation och 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se 
till att den av FN:s generalförsamling antagna resolutionen om flickebarn2 omsätts i 
praktisk handling.

11. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och myndigheter att främja jämställdhet 
inom administrationen och att eftersträva en jämn könsfördelning vid rekrytering och 
tillsättning, särskilt när det gäller högre tjänster.

  
1 Europaparlamentets resolution om strategier för förebyggande av handel med kvinnor och barn som riskerar att 
utsättas för sexuellt utnyttjande (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Resolution A/RES/60/141, antagen den 11 januari 2006.
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