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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:

– med beaktande av studierna från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor om balansen mellan arbetsliv och privatliv, slutsatserna från 
Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 om att senast till 2010 öka den allmänna
sysselsättningsgraden i EU till 70 procent och andelen sysselsatta kvinnor till mer än 
60 procent, och slutsatserna från Europeiska rådet i Stockholm i mars 2001 där man lade 
till interimsmålet 67 procent för den allmänna sysselsättningsgraden och 57 procent för 
andelen sysselsatta kvinnor till 2005, och av följande skäl:

A. Enligt kommissionens rapport om jämställdhet – 20081 har kvinnors deltagande i arbetslivet 
visserligen ökat stadigt, men alltjämt kvarstår stora utmaningar när det gäller den kvalitativa 
aspekten av kvinnors sysselsättning, framför allt den bestående löneklyftan, den fortsatta 
horisontella och vertikala segregationen på arbetsmarknaden, kvinnors splittrade 
yrkeskarriärer och svårigheten att förena arbete och familj – allt detta faktorer som förhindrar
en jämställd behandling på utbildningsområdet, i arbetslivet och efter pensioneringen.
Kvinnor står för två tredjedelar av deltidsanställningarna och har över lag otryggare 
anställningsvillkor.

B. Varken särskilda riktlinjer för jämställdhet eller pelaren för lika möjligheter ingår längre 
i den europeiska sysselsättningsstrategin.

C. I 2007 års jämförande granskning av 27 medlemsstater och 3 Eftaländer konstateras 
följaktligen att jämställdhetsperspektivet i stor utsträckning saknas i sysselsättningspolitiken.

D. Diskrimineringen av kvinnor börjar redan med tillgången till arbetsplatsförlagd 
utbildning, framför allt i regioner med hög arbetslöshet, där kvinnor trots bättre 
kvalifikationer har sämre chans att få bra utbildningsplatser och därmed bra anställningar.

E. Kvinnors arbetslivsmönster utmärks av att deras yrkesverksamhet periodvis avbryts, vilket 
påverkar deras möjligheter att fortsätta arbeta och göra karriär, gör dem mer utsatta på 
arbetsmarknaden och dessutom får långsiktiga följder för deras pensionsrättigheter.

F. Strategin för flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden skapar förväntningar, men den 
måste förbättras genom ökad hänsyn till livets olika faser på sysselsättningsområdet. Alla 
medlemsstater kommer inte att uppnå Barcelonamålen fram till 2010. Tillgång till vård av 
andra anhöriga än barn och erkännande av icke-formella kvalifikationer omfattas fortfarande 
inte av de politiska strategierna.

G. Även om det i kommissionens rapport ingår omfattande statistik om kvinnors 
sysselsättningsgrad, deras utbildning och deltagande i beslutsprocessen och om andelen 

                                               
1 Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om jämställdhet – 2008 (KOM(2008)0010).
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fattiga kvinnor i EU jämfört med män delas uppgifterna inte upp efter funktionshinder, ålder, 
sexuell läggning, etniskt ursprung och religion, trots att de kvinnor som utsätts för flera 
former av diskriminering har en särskilt utsatt situation.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta de åtgärder som 
krävs för att genomföra jämställdhetsperspektivet i all social-, sysselsättnings- och 
socialförsäkringspolitik, i synnerhet i strategin för flexibilitet och trygghet, samt att bekämpa 
alla former av diskriminering.

2. Europaparlamentet påminner kommissionen om dess färdplan för jämställdhet –
2006-2010 och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att framför allt samarbeta 
med små och medelstora företag för att se till att det utarbetas särskilda bestämmelser för 
att skapa samma ekonomiska oberoende för kvinnor och män, möjlighet att förena 
privatliv och arbetsliv samt jämlik representation i beslutsprocessen, och för att se till att
alla former av könsbaserat våld, sexuella trakasserier och könsstereotyper utrotas.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut tillämpa de gemenskapsrättsliga 
bestämmelser enligt vilka de är skyldiga att behandla kvinnor och män lika på 
arbetsmarknaden, däribland i fråga om tillträde till arbetsmarknaden, arbetsvillkor, 
flexibla arbetstider, karriärutveckling och befordran, lika lön för lika arbete, uppsägning, 
omvänd bevisbörda vid könsdiskriminering, sexuella trakasserier, skydd för gravidas 
rättigheter och rätten till föräldraledighet, samt rätten till tillgång till överkomliga varor 
och tjänster av god kvalitet, exempelvis barnomsorg, äldreomsorg och vård av personer 
med funktionshinder och andra anhöriga.

4. Europaparlamentet påpekar att även om kvinnors sysselsättning relativt sett har ökat, visar 
kommissionens uppgifter att den genomsnittliga skillnaden mellan andelen sysselsatta 
män och kvinnor i EU fortfarande är hög (14,4 procent), att den är betydligt högre för
åldersgruppen över 55 år (17,8 procent) och att skillnaden i vissa medlemsstater är mer 
än 30 procent.

5. Europaparlamentet betonar att många av de arbetstillfällen som skapas i EU är osäkra, 
tidsbegränsade anställningar och detta framför allt drabbar kvinnor. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra antagandet av åtgärder för att 
bekämpa otrygga anställningsformer. Tillsvidareanställning bör förbli normen.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för att 
effektivt genomföra direktivet om lika lön i samtliga medlemsstater och nå det mål om 
barnomsorg av hög kvalitet som man enades om vid Europeiska rådets möte i Barcelona. 
Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att stärka direktivet om föräldraledighet.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja jämlika villkor för kvinnor och 
män i fråga om ekonomiskt oberoende och karriärutveckling, och att stödja 
starta eget-program och lån riktade till kvinnliga entreprenörer inom alla 
verksamhetsområden. Parlamentet påminner kommissionen om arbetsmarknadens parters 
ramprogram för jämställdhet, som syftar till att uppmuntra flickor att överväga ett bredare 
spektrum av karriärmöjligheter, framför allt inom tekniska och vetenskapliga yrken. 
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med 
lämpliga organ utveckla utbildnings- och fortbildningsprogram för att se till att goda 
utbildningsresultat för kvinnor leder till bättre arbeten, högre lön och större 
karriärmöjligheter som motsvarar deras kvalifikationer och utbildning. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att vidta målinriktade åtgärder för att sätta stopp för all
diskriminering av unga kvinnor i övergångsfaserna från utbildning till fortbildning och från
fortbildning till yrkesverksamhet.

9. Europaparlamentet föreslår att utbildningspolitiken ska utarbetas på ett sätt som motverkar 
förutfattade meningar om att vissa karriärvägar skulle vara omöjliga för kvinnor och föreslår 
att det ska råda full insyn i samband med tillsättningen av chefstjänster så att man undviker 
diskriminering på grund av kön.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att EU-medel och nationella medel görs tillgängliga för
projekt som syftar till att aktivt inkludera kvinnor, och ber kommissionen uppmana 
medlemsstaterna att inom ramen för genomförandet av strukturfonderna fastställa 
specifika mål för andelen kvinnor som deltar i de program som erhåller stöd, i linje med det 
sektorsövergripande målet om att integrera jämställdhetsaspekten i alla politikområden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att utarbeta riktlinjer för hur 
jämställdhetsaspekten bör beaktas i budgeten för strukturfonderna och att testa dessa 
i pilotprojekt.

11. Europaparlamentet stöder de åtgärder som föreslås av Europeiska socialfonden och 
i Progress-programmet för 2007–2013 och som bland annat syftar till att förbättra 
kvinnors situation på arbetsmarknaden och främja kampen mot diskriminering.
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att alla politiska 
åtgärder och insatser som syftar till att förbättra jämställdheten tar full hänsyn till den 
särskilda situationen för kvinnor som utsätts för flera typer av diskriminering på grund av 
funktionshinder, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religion, och även situationen 
för de kvinnor som utsätts för diskriminering på grund av närstående samt föräldrar eller 
makar/makor till personer som utsätts för diskriminering.

12. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att identifiera verktyg och lämpliga mekanismer 
för att integrera utsatta grupper bland kvinnor på arbetsmarknaden. Parlamentet efterlyser 
också ett större erkännande av informell utbildning för att underlätta denna process.

13. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 9 mars 2004 om möjligheterna att 
förena yrkesliv med familje- och privatliv1, där kommissionen uppmanades att lägga fram 
ett förslag till ramdirektiv om möjligheterna att förena yrkesliv med familje- och privatliv.
Ramdirektivet skulle bland annat göra det möjligt att skapa kompletterande mekanismer som 
gör att kvinnor och män kan dela lika på ansvaret för vården av anhöriga och skulle spegla 
studien från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor om balansen 
mellan arbetsliv och privatliv.

14. Europaparlamentet konstaterar att det till följd av förändrad demografi beräknas gå 
två yrkesverksamma personer på varje icke yrkesverksam person 2030. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stödja den framtida rollen för vårdgivare och dem som måste 

                                               
1 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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lämna arbetsmarknaden eller arbetar deltid för att kunna ta hand om familjen genom att 
utarbeta bestämmelser som gör det möjligt för kvinnor och män att nå en balans mellan 
arbets- och familjeansvar, så att osäkerheten kring arbete, inkomst och pension kan 
minimeras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att planera och genomföra sociala 
skyddssystem som tar hänsyn till den specifika situationen för kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att kvinnor och män behandlas 
lika inom pensionssystemen och bedöma vilka konsekvenser pensionsreformer får för 
kvinnors liv.

16. Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska fortsätta att samråda med
arbetsmarknadens parter om gemenskapens åtgärder för att skapa bättre möjligheter att
förena arbete, privatliv och familj i syfte att förbättra och komplettera det befintliga 
regelverket och genomföra målen från Europeiska rådets möte i Barcelona.

17. Europaparlamentet understryker arbetsgivarnas och fackförbundens roll för att skapa en 
rättvis arbetsorganisation för kvinnor och män och medlemsstaternas roll för att 
tillhandahålla överkomliga tjänster av hög kvalitet, utbyta bästa praxis för att förbättra 
möjligheterna att förena yrkesliv och familjeliv samt främja företagens sociala ansvar.

18. Europaparlamentet betonar vikten av att kvinnor aktivt deltar i fackförbund som arbetar med 
att skydda kvinnor på arbetsplatsen och värna deras rättigheter.

19. Europaparlamentet ställer sig bakom förslaget i arbetsmarknadens parters ramprogram för
jämställdhet om att skapa en ickelinjär karriärutveckling där man alternerar mellan perioder 
av mer arbete och perioder med mer familjeansvar, som ett alternativ till en kultur med 
onödigt långa arbetstider för både kvinnor och män.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja samarbete och utvecklandet av 
partnerskap mellan alla inblandade organ för att göra det lättare att förena arbetsliv, familj 
och privatliv inom ramen för den europeiska alliansen för familjen.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram ett antal 
kvalitativa indikatorer som kan användas under uppföljningen av Lissabonstrategin för 
tillväxt och sysselsättning och som tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lansera informationskampanjer om 
diskriminering på grund av kön och att inkludera jämställdhetsperspektivet 
i EU:s utbildningsprogram.
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