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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar jämställdhetskulturen i EU, även kommissionens 
färdplan för jämställdhet och rådets pakt för jämställdhet och efterlyser ett 
genomförande av den med konkreta insatser och ekonomiska resurser.

2. Europaparlamentet välkomnar möjligheterna att främja jämställdheten inom den sociala 
sammanhållningspolitiken.

3. Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande finns färre kvinnor än män på 
beslutsfattande poster.

4. Europaparlamentet betonar att kvinnornas ökade sysselsättning främst sker inom yrken 
med låga löner och osäkra arbetsvillkor och att löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män fortfarande ligger på 30 procent i vissa europeiska länder. Parlamentet välkomnar 
därför åtgärder som hjälper kvinnor att på lika villkor komma in på arbetsmarknaden 
och som främjar kvinnors företagande och insisterar på att fördomar och 
könsdiskriminering måste brytas för att förbättra kvinnors konkurrenskraft och 
anställningsbarhet, särskilt när det gäller högre tjänster. 

5. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på att långtidsarbetslösheten proportionellt 
sett är högre bland kvinnor och att man, i jämförelse med kvinnor utan barn, ser att 
högre arbetslöshet hör samman med ansvaret för barn som är under fem år .

6. Europaparlamentet föreslår att det i utbildningssystemet tas större hänsyn till de olika 
behoven i flickors och pojkars utveckling för att därmed motverka stereotyper.

7. Europaparlamentet anser att arbetsmarknaden i de flesta EU-länder inte i tillräcklig 
utsträckning återspeglar den genomsnittligt högre utbildningsnivån bland kvinnor och 
det faktum att de presterar bättre rent akademiskt.

8. Europaparlamentet föreslår att man arbetar för att i skolutbildningen främja kunskaper 
och rimliga kriterier som gör det möjligt att uppnå frihet, individuellt oberoende och 
rättvisa så att man kan åstadkomma social integrering. Så kallade nyckelkompetenser, 
såsom entreprenörskap och en vetenskaplig och teknisk strategi, bör stärkas, särskilt hos 
kvinnor.

9. Europaparlamentet insisterar på att kvinnor måste stödjas i sin yrkeskarriär och att 
åtgärder därför måste vidtas som gör det möjligt för både kvinnor och män att förena 
yrkes- och familjeliv, och att män måste uppmuntras att ta på sig ett familjeansvar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på allvar vidta åtgärder 
för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, samt att främja både mäns 
föräldraledighet och pappaledighet.
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10. Europaparlamentet påpekar att det behövs fler, bättre, flexiblare och ett större urval av 
(offentliga och privata) barnomsorgsinrättningar som människor ur alla samhällsskikt 
har råd med för att underlätta för män och kvinnor att återvända till arbetslivet efter 
föräldraledigheten och för att ett yrkes- och familjeliv skall kunna kombineras.

11. Europaparlamentet betonar att det behövs fortbildningsåtgärder under 
föräldraledigheten för att kunna klara av ändrade yrkeskrav.

12. Europaparlamentet rekommenderar att åtgärder utarbetas för att öka kunskapen i hela 
EU om nolltolerans för sextrakasserier och nedsättande framställningar av kvinnor i 
media och reklam.

13. Europaparlamentet poängterar att det är viktigt att se till att invandrare som kommer till 
EU är medvetna om de värden, lagar och sociala konventioner som gäller beträffande 
jämställdhet mellan kvinnor och män så att diskriminerande situationer p.g.a. en 
bristande kulturell medvetenhet kan undvikas.

14. Europaparlamentet anser att kommissionen i media bör lyfta fram kvinnors roll i 
samhället och exempel på situationer där jämställdhet mellan kvinnor och män samt en 
balans mellan yrkes- och familjeliv har kunnat uppnås. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i media göra människor mer medvetna om kvinnors roll i samhället 
och att främja lika möjligheter, exempelvis genom Media 2007-programmet.
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