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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 

A) infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens målsättning att analysera orsakerna till 
löneskillnaderna mellan män och kvinnor och att utveckla målinriktade metoder för att 
hantera löneklyftan och den segregering på arbetsmarknaden för kvinnor som detta 
medför. Parlamentet betonar att de många undersökningar och stora mängder data som 
redan finns visar att framstegen har varit för små (löneklyftan har minskat från 17 procent 
år 1995 till 15 procent år 2005).

2. Europaparlamentet påpekar att relevant statistik måste vara sammanhängande, jämförbar 
och fullständig samt vara utformad för att ta hänsyn till nya system för att klassificera och 
organisera personal och reformera arbetsorganisationen. Parlamentet anser att löneklyftan 
inte enbart bör fastställas mot bakgrund av skillnader i bruttotimlön, utan att det även är 
nödvändigt att beakta faktorer som individuella lönetillägg, yrkesindelning, 
arbetsorganisationsmönster, yrkeserfarenhet och produktivitet, som inte enbart bör mätas i 
kvantitativa termer (timmar då arbetstagaren är fysiskt närvarande på arbetsplatsen), utan 
även i kvalitativa termer.

3. Europaparlamentet anser att strategin för att komma till rätta med löneklyftan, den 
horisontella och vertikala segregeringen på arbetsmarknaden samt stereotyperna när det 
gäller de arbeten och sektorer där kvinnor vanligen dominerar kommer att kräva en 
lagstiftnings- och åtgärdsram på olika nivåer där man skiljer mellan lönediskriminering 
och löneskillnader som baseras på andra faktorer än direkt eller indirekt diskriminering, 
eftersom det förra omfattas direkt av lagstiftningens tillämpningsområde, medan det 
senare måste hanteras med målinriktad politik och specifika åtgärder.

4. Europaparlamentet anser att de olika metoder som förslås för att minska löneklyftan med 
beaktande av de olika intressenter som metoderna riktas mot – medlemsstater, 
arbetsmarknadens parter och jämställdhetsorganisationer – bör baseras på en lämplig 
kombination av politik och åtgärder som omfattar områden som ekonomi, sysselsättning 
och sociala frågor, bland annat följande:

a) Specifik politik som gör det möjligt att förena arbete med familj och privatliv som 
omfattar barnpassning och andra omsorgstjänster (som ska vara tillgängliga för alla 
oavsett den anställdes status och typ av anställningskontrakt), flexibel arbetsorganisation 
och arbetstid samt mammaledighet, pappaledighet, föräldraledighet och ledighet av 
familjeskäl.

b) Skatte- och socialförsäkringspolitik, inklusive könsspecifika åtgärder utformade för att 
kompensera för orättvisa och obefogade löneskillnader och främja anställning av kvinnor.

c) Specifika åtgärder inom ramen för de nationella programmen för att genomföra de
integrerade riktlinjerna för Lissabonstrategins programperiod 2008–2010, utformade för 
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att ta hänsyn till lokala villkor i varje land och se till att färdplanen för jämställdhet 
2006-2010 genomförs enligt tidtabellen.

d) Konkreta och precisa åtgärder (enligt artikel 141.4 i fördraget) för att utjämna löneklyftan 
och könssegregeringen som ska genomföras av arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganisationer på olika nivåer, både avtalsenliga och sektorsvis, t.ex. att 
införa krav på att arbetsmarknadens parter ska ingå löneuppgörelser, utföra systematiska 
undersökningar om likalön, genomföra företagens jämställdhetsplaner, fastställa 
kvalitativa och kvantitativa mål och riktmärken samt utbyta bästa praxis som godkänts av 
de berörda parterna och som åtföljs av redogörelser för de hinder och svårigheter som 
uppstår.

e) Införa en bestämmelse om att jämställdhet och likalön ska respekteras i upphandlingsavtal 
och införa en specifik märkning, t.ex. ett ”kvalitetsintyg” för jämställdhets- och 
lönepolitik, som kan tilldelas företag som då får särskilda fördelar när det gäller tillgång 
till nationella, lokala och europeiska stödåtgärder och finansiering och ökar deras chanser 
att tilldelas upphandlingsavtal.

B) infoga följande förslag i bilagan till sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att se till att artiklarna 141.1 och 141.2 i 
fördraget tolkas och genomförs korrekt och att åtgärder vidtas i förhållande till det 
relevanta direktivet (på EU-nivå och/eller i samband med införlivandet och tillämpningen 
på nationell nivå) – med särskild hänsyn till följande punkter:

a) Principer om trygghetssystem för lön och sysselsättning: se till att dessa principer 
utformas så att de fullständigt återspeglar de uppgifter och utvärderingar som ingår i nya 
yrkesindelningssystem.

b) Yrkesindelning: se till att nya system för att klassificera och organisera personal och 
organisera arbetet används som källa till data och utvärderingstabeller för att fastställa lön 
med hänsyn till principen om jämförbarhet.

c) Jämställdhetsorganisationernas uppgifter: se till att de får spela en större roll jämsides med 
arbetsmarknadens parter.

d) Information från arbetsgivare om likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen: 
fastställa bestämmelser om mer specifik och målinriktad information om löneskillnader 
parallellt med ökat deltagande och särskilda roller för arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganisationer.

2. Europaparlamentet är övertygat om att det är viktigt att garantera ett bättre och snabbare 
genomförande av de bestämmelser i direktivet som syftar till att utjämna löneskillnaderna 
genom att se till att medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och 
jämställdhetsorganisationerna vidtar åtgärder, exempelvis de som har fastställts i 
”ramprogrammet för jämställdhet” som undertecknades av arbetsmarknadens parter i 
mars 2005, bland annat följande:
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a) Sprida information och riktlinjer om praktiska hjälpmedel (framför allt för små och 
medelstora företag) för att utjämna löneklyftan, bland annat genom kollektivavtal på 
nationell nivå eller sektorsvis.

b) Utarbeta könsspecifika, tydliga och åtkomliga statistiska uppgifter (med metoder som 
omfattar ett stort antal variabler) på nationell nivå, sektorsvis och på företagsnivå.

c) Ta fram tydliga och könsneutrala arbetsutvärderingssystem som gör det möjligt att 
bedöma om arbetsbeskrivningar och lönekriterier är diskriminerande, vid behov även i 
individuella fall.

d) Införa specifik utbildning för arbetsmarknadens parter som bygger på en rad analytiska 
instrument och målinriktade åtgärder som kan användas antingen när man upprättar 
kontrakt eller när man kontrollerar om bestämmelserna och politiken för att utjämna 
löneklyftan genomförs.
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