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FÖRSLAG

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

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 
23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor1, och av följande skäl:

A. Fri rörlighet för arbetstagare är av avgörande betydelse för att uppfylla målen i 
Lissabonstrategin. Trots detta är rörligheten fortfarande låg, även bland kvinnor.

B. En dynamisk arbetsmarknad innebär stora utmaningar för arbetstagarna, särskilt för 
kvinnor med barn, och tvingar dem att kompromissa mellan yrkes- och familjeliv.

C. Medlemsstaternas otillräckliga anpassning av de sociala trygghetssystemen skapar 
problem för kvinnor när det gäller graviditet, barnuppfostran, bättre karriärmöjligheter 
osv.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till kvinnliga mobila 
arbetstagares särskilda behov, oavsett deras ålder, och att inkludera konkreta åtgärder för 
att tillgodose dessa behov inom de fyra områden som finns fastställda i 
EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska den yrkesmässiga rörligheten 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att föreslå flexibla instrument för att ta bort de 
hinder som kvarstår för kvinnor.

3. Europaparlamentet föreslår att kommissionen organiserar informationskampanjer för 
unga flickor och kvinnor om vilka möjligheter det finns till yrkesmässig rörlighet i syfte 
att underlätta deras anpassning till den dynamiska arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och berörda parter att ta hänsyn till och 
motverka hindren för kvinnors yrkesmässiga rörlighet genom att bland annat skapa lika 
möjligheter till kvalificerade arbeten och toppositioner, lika lön, flexibel arbetstid, 
lämplig hälsovård och barnomsorg, goda utbildningsmöjligheter av hög kvalitet för barn, 
överföring av pensionsrättigheter och samtidigt bekämpa stereotypa könsroller.

5. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att aktivt främja särskilda program för sysselsättning, utbildningsprogram 
och distans- och språkutbildning för att skapa en mer ”kvinnovänlig” arbetsmarknad och 
göra det möjligt att förena yrkes- och familjeliv.

                                               
1 EUT L 269, 5.10.2002, s. 15.
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6. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om att stärka Tress-nätverkets 
kapacitet och att förstärka Eures omfattning och kvalitet genom att inkludera kvinnor som 
en särskild kategori arbetstagare.
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