
AD\731051SV.doc PE405.896v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2008/2039(INI)

26.6.2008

YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

över införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om 
genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
(2008/2039(INI))

Föredragande: Ilda Figueiredo



PE405.896v02-00 2/7 AD\731051SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\731051SV.doc 3/7 PE405.896v02-00

SV

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:

A. Många medlemsstater har haft svårt att införliva direktiv 2002/73/EG och särskilt att i sin 
lagstiftning införa särskilda och lämpliga åtgärder för att förbättra jämställdheten och 
minska diskrimineringen i samband med möjligheterna att få anställning, yrkesutbildning 
och befordran, och när det gäller arbetsvillkor.

B. Indikatorer visar att det inte skett någon nämnvärd utveckling i fråga om kvinnors 
möjligheter att få sysselsättning och befordran under åren närmast efter det att den nya 
förbättrade lagstiftningen om jämlikhet trädde i kraft.

C. I många medlemsstater är integrering av ett jämställdhetsperspektiv i politiska och 
administrativa beslut omöjligt på grund av att det saknas kunskap och medvetenhet om 
detta perspektiv.

D. Alla medlemsstater har inrättat åtminstone ett organ med ansvar för att främja, utvärdera, 
övervaka och stärka jämställdheten.

E. Könsdiskrimineringen förvärras ur andra sociala och politiska aspekter på grund av att 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår, särskilt skillnaderna mellan 
kvinnodominerade och mansdominerade näringsgrenar och inom den offentliga sektorn.

1. Europaparlamentet beklagar att kvinnor trots vissa framsteg fortfarande diskrimineras när 
det gäller tillgång till anställning, arbetsmarknaden och lika anställningsformer. 
Parlamentet anser därför att det är nödvändigt att direktiv 2002/73/EG genomförs fullt ut i 
alla medlemsstater i nationell lagstiftning och i praktiken, också i fråga om indirekt 
diskriminering. Genomförandet av direktivet får inte leda till att det nuvarande skyddet av 
kvinnor försvagas.

2. Europaparlamentet understryker behovet av att bekämpa specifika hinder som står i vägen 
för funktionshindrade kvinnor och flickor och föräldrar till funktionshindrade barn när det 
gäller lika tillträde till utbildning och arbetsmarknad och behovet av åtgärder för att 
införliva genusperspektivet i alla politikområden med tanke på dessa gruppers särskilda 
behov.

3. Europaparlamentet anser att det är oroväckande att kvinnors arbetssituation fortfarande 
präglas av arbetslöshet, otrygga anställningsvillkor, lägre löner, större risk för fattigdom 
och arbetsplatsolyckor, större svårigheter att göra karriär och mycket låga pensioner och 
att riskerna för detta ökar för funktionshindrade kvinnor och invandrarkvinnor. 

4. Europaparlamentet understryker att trots att skillnaden mellan kvinnors och mäns 
sysselsättningsgrad minskat något var skillnaden ändå över 14 procent 2006. Kvinnors 
anställningsvillkor är också otryggare och alltfler kvinnor arbetar deltid och med tillfälliga 
anställningskontrakt.
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5. Europaparlamentet konstaterar att löneskillnaderna består och att kvinnor tjänar i 
genomsnitt 15 procent mindre än män. Denna skillnad minskade endast med 1 procent 
mellan 2000 och 2006, och andelen kvinnliga chefer är fortfarande mycket lägre än 
andelen manliga chefer.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sina 
insatser och att prioritera bekämpningen av diskriminering mellan män och kvinnor och 
särskilt vad gäller löner och inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att med respekt för subsidiaritetsprincipen förnya planen för 
stödåtgärder i detta syfte.

7. Europaparlamentet understryker att ekonomiskt oberoende är grundläggande för kvinnors 
frigörelse. En anställning med tillhörande rättigheter är en garanti för kvinnors personliga 
utveckling och integrering i samhället.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera 
verksamheten inom de nationella jämställdhetsorganen och att föreslå åtgärder för att 
stärka deras roll samt att effektivisera tillämpningen av relevant lagstiftning.

9. Europaparlamentet kräver uttryckligen att organen som enligt direktiv 2002/73/EG ska 
främja likabehandling av kvinnor och män garanterar att hjälpen till personer som utsatts 
för diskriminering, liksom deras hjälp- och utredningsverksamhet, är oberoende och 
självständig. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att säkra en rättvis 
finansiering av organen och deras verksamhet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska om kvinnor är tillräckligt 
informerade om sina rättigheter enligt direktiv 2002/73/EG, om de lätt och obehindrat har 
tillgång till en ombudsman som hjälper dem att tillvarata sina rättigheter. Kommissionen 
uppmanas vidare att granska om medlemsstaterna, förutom att införa lagen, vidtar 
ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering av kvinnor inom arbetsliv 
och utbildning och vidareutvecklar skyddet genom riktade, förebyggande åtgärder.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om de ombudsmän som ska 
hjälpa drabbade personer i medlemsstaterna är utrustade med finansiella medel och 
personal i en sådan omfattning att de fullt ut kan utföra sina uppgifter enligt artikel 8a i 
direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och 
män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, 
ändrat genom direktiv 2002/73/EG.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ännu en gång granska om 
medlemsstaterna garanterar att drabbade personer och föreningar och organisationer som 
har ett berättigat intresse av att direktiv 2002/73/EG efterlevs, inte hindras genom 
lagstiftning eller andra hinder, t.ex. alltför korta tidsfrister, att inleda rättsliga förfaranden 
till följd av överträdelser mot bestämmelserna om diskriminering och likabehandling, eller
att genom andra administrativa förfaranden till fullo hävda sina rättigheter enligt 
direktiv 2002/73/EG.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna, fackförbund, arbetsgivare 
samt alla statliga och icke-statliga aktörer att öka sina gemensamma insatser för att öka 
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medvetenheten om befintliga rättsliga garantier och korrekt och effektiv tillämpning av 
lagstiftningen om likabehandling samt informera om möjligheterna till klagomål om
diskriminering äger rum.

14. Europaparlamentet framhåller att man omgående måste vidta åtgärder för att 
bestämmelserna i direktiv 2002/73/EG ska genomföras fullt ut och effektivt för att 
bekämpa diskriminering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga större vikt vid 
kollektivförhandlingar, var och en i enlighet med sina traditioner, ge arbetet större 
värdighet och i större utsträckning kontrollera arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt att 
undanröja direkt och indirekt lönediskriminering.

15. Europaparlamentet betonar vikten av kollektivförhandlingar och kollektivavtal 
i bekämpningen av diskrimineringen av kvinnor, bl.a. i fråga om tillgång till anställning, 
löne- och arbetsvillkor, karriär och yrkesutbildning. Parlamentet framhåller att 
tillsvidarekontrakt är och förblir normen.

16. Europaparlamentet framhåller att det krävs konkreta politiska åtgärder och mål för att 
uppnå verklig jämställdhet (lika lön, föräldraledighet, tillgång till arbeten med kvalitet och 
tillhörande rättigheter, lika möjligheter till livslångt lärande, en jämn könsfördelning bland
beslutsfattare och undanröjande av könsbaserat våld på arbetsplatsen) och en uppläggning 
av arbetet och arbetstider som ger större möjligheter för kvinnor och män att förena 
yrkesliv med privat- och familjeliv. 

17. Europaparlamentet betonar behovet av en större flexibilitet i förbindelse med 
föräldraledigheten, särskilt för föräldrar till funktionshindrade barn.

18. Europaparlamentet framhåller att det krävs ny och bättre infrastruktur inom 
utbildningsområdet och den sociala sektorn, både för barn och ungdomar och för äldre, 
vilket inbegriper fler (och bättre) möjligheter till utbildning, och uppmanar 
medlemsstaterna att genom riktade åtgärder minska diskrimineringen av flickor och unga 
kvinnor i samband med övergången från skola till utbildning och från utbildning till 
yrkesverksamhet och också då de återvänder till arbetsmarknaden efter en period av 
ledighet som hållits i syfte att vårda barn eller anhöriga. Parlamentet framhåller vidare 
behovet av offentlig barnomsorg, vård och äldreomsorg. Parlamentet påminner 
medlemsstaterna om de åtaganden som de gjorde i dessa frågor vid toppmötet i Barcelona 
2002. 

19. Europaparlamentet understryker att alla arbetande kvinnor, inbegripet kvinnor som är 
egenföretagare eller arbetar i familjejordbruk, måste garanteras alla rättigheter, däribland 
föräldraförmåner och socialförsäkringsrättigheter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska i vilken omfattning 
medlemsstaterna har infört möjligheter till positiv särbehandling inom de områden där 
kvinnors karriärutveckling missgynnas på ett särskilt allvarligt eller uppenbart sätt. 
Kommissionen uppmanas att utarbeta en rapport om detta.

21. Europaparlamentet anser att det är viktigt att se över möjligheten att upprätta en metod för 
att analysera exakt vilka uppgifter som ingår i olika arbeten, vilken skulle fungera som en 
garant för lika lön för kvinnor och män, ge enskilda personer och yrken ett korrekt 
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erkännande och arbetet ett värde som struktureringsfaktor, i syfte att öka företagens 
produktivitet, konkurrenskraft och kvalitet samt medföra en förbättring av såväl de 
kvinnliga som de manliga arbetstagarnas liv. Det krävs vetenskapliga analyser på detta 
område för att ändra de nuvarande metoderna att mäta det samhälleliga värdet av arbete 
som grundar sig på traditionella könsdiskriminerande uppfattningar om betydelsen av 
olika verksamheter. Dessa uppfattningar resulterar i att de strukturella löneskillnaderna 
mellan olika sektorer kvarstår. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa klara, 
utförliga och mätbara indikatorer och standarder för likabehandling, med vilkas hjälp 
relationerna mellan könen och respekten för kvinnors rättigheter inom företagen kan 
utvärderas. Det är viktigt att främja positiva exempel och ett kriterium skulle kunna vara 
att inte tilldela upphandlingskontrakt till företag som bryter mot tillämplig lagstiftning om 
likabehandling.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov erbjuda medlemsstaterna sin 
expertis samt att vidta omfattande åtgärder för att stödja utbytet av bästa praxis i fråga om 
likabehandling av män och kvinnor på arbetsmarknaden.

24. Europaparlamentet insisterar på att man måste främja initiativ som bidrar till att företagen 
tar fram och genomför positiva åtgärder och jämställdhetsfrämjande personalstrategier 
vilka stödjer medvetandegörande och utbildning som gör det möjligt att främja, överföra 
och inlemma framgångsrika metoder i organisationer och företag.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka införlivandet av 
direktiv 2002/73/EG och den anpassning av lagstiftningen som följer av införlivande, och 
att fortsätta att utöva påtryckningar på medlemsstaterna.
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