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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:

A. Enligt kommissionens rapport om jämställdhet – 2008 (KOM(2008)0010)1 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 jämställdhet både under och efter förvärvslivet.

B. Den europeiska sysselsättningsstrategin och pelaren för lika möjligheter innehåller inga 
särskilda riktlinjer för jämställdhet.

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

D. Strategin för flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden skapar förväntningar på bättre 
möjligheter för både kvinnor och män att förena arbetsliv och familj. Alla medlemsstater 
kommer inte att uppnå Barcelonamålen fram till 2010. Tillgång till vård av andra anhöriga än 
barn omfattas fortfarande inte av de politiska strategierna.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att bättre hänsyn 
tas till jämställdhetsperspektivet i all sysselsättnings- och socialförsäkringspolitik, i synnerhet 
i strategin för flexibilitet och trygghet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla verktyg för 
att se till att goda utbildningsresultat leder till ”bättre arbeten” för kvinnor.

3. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 9 mars 2004 om möjligheterna att 
förena yrkesliv med familje- och privatliv2, där kommissionen uppmanades att lägga fram 
ett förslag till ramdirektiv om möjligheterna att förena yrkesliv med familje- och privatliv.
Ramdirektivet borde bland annat göra det möjligt att skapa kompletterande mekanismer som 
gör det enklare för kvinnor och män att dela lika på ansvaret för vården av anhöriga.

4. Europaparlamentet understryker arbetsgivarnas roll för att skapa en modern 
arbetsorganisation och medlemsstaternas roll för att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och 
till en rimlig kostnad i syfte att förbättra möjligheterna att förena yrkesliv och familjeliv.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja jämlika villkor för kvinnor och 
män i fråga om ekonomiskt oberoende.

                                               
1  Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om jämställdhet – 2008.
2 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att kvinnor och män behandlas 
lika inom pensionssystemen.
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