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ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
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***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
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Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
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underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av 
principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet
(KOM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0279)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 141.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0037/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7

(7) I detta sammanhang bör arbetsgivare 
och de som är ansvariga för 
yrkesutbildning uppmuntras att vidta 
åtgärder för att bekämpa alla former av 
könsdiskriminering, och särskilt att vidta 
åtgärder för att förebygga trakasserier och 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis.

(7) I detta sammanhang bör arbetsgivare 
och de som är ansvariga för 
yrkesutbildning uppmuntras att vidta 
åtgärder för att bekämpa alla former av 
könsdiskriminering, och särskilt att vidta 
åtgärder för att förebygga trakasserier och 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen och 
när det gäller tillgång till anställning eller 
yrkesutbildning, i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Trakasserier och sexuella trakasserier förekommer inte bara på arbetsplatsen, men även i 
samband med tillgång till anställning eller yrkesutbildning.

Ändringsförslag 2
Skäl 8a (nytt)

(8a) Principen att kvinnor och män skall 
ha lika lön för lika arbete har redan 
fastställts i och med artikel 141 och 
hävdas konsekvent i EG-domstolens 
rättspraxis. Denna princip utgör en viktig 
och omistlig del av såväl gemenskapens 
regelverk som EG-domstolens rättspraxis 
om diskriminering på grund av kön. 

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tydliggöra den nuvarande rättsliga situationen och därför 
hänvisas det till grundläggande gemenskapslagstiftning och domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Det är ett faktum att principen om lika 
lön inte bara gäller när kvinnor och män 
har samma arbetsgivare. Enligt domstolens 
domar i mål C-320/00, A. G. Lawrence 
m.fl. mot Regent Office Care Ltd, 
Commercial Catering Group and Mitie 
Secure Services Ltd, och mål C-256/01, 
Debra Allonby mot Accrington & 
Rossendale College, Education Lecturing 
Services och Secretary of State for 
Education and Employment, måste 
eventuella löneskillnader kunna 
tillskrivas en och samma källa. Annars 
finns det ingen som är ansvarig för den 
bristande jämställdheten och som kan 
korrigera den.

(9) EG-domstolen har fastställt att 
principen om lika lön för lika arbete under 
vissa villkor inte bara gäller när kvinnor 
och män har samma arbetsgivare.

Motivering

I detta skäl och i artikel 4 i kommissionens förslag hänvisar man till EG-domstolens
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avgöranden som tas upp i den ursprungliga texten. Dessa berör mycket speciella 
omständigheter som inte kan generaliseras. I skälet går man dessutom längre än det negativa 
beslut som ligger till grund för de gällande besluten. Dessutom hade EG-domstolen betraktat 
kriteriet ”inte från en och samma källa” som en anledning att inte tillämpa kravet om lika lön 
för lika arbete.

Ändringsförslag 4
Skäl 9a (nytt)

(9a) Medlemsstaterna borde tillsammans 
med arbetsmarknadens parter motverka 
problemet med ihållande löneskillnader 
mellan könen och den fortsatta 
könssegregationen på arbetsmarknaden 
genom flexiblare arbetstidsbestämmelser 
så att både kvinnor och män lättare skall 
kunna förena familje- och yrkesliv. Detta 
inbegriper föräldraledighet, som båda 
föräldrar kan utnyttja.

Motivering

Det krävs förändringar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, förändringar som 
berör både kvinnor och män. Det är därför viktigt att medlemsstaterna tillsammans med 
arbetsmarknadens parter ser till att både kvinnor och män deltar i utformningen av nya 
strategier för att skapa jämställdhet mellan könen.

Ändringsförslag 5
Skäl 13a (nytt)

(13a) I ett fonderat förmånsbestämt 
pensionssystem är vissa inslag icke 
likvärdiga, som till exempel omvandling 
till ett fast belopp av en del av en periodisk 
pension, överföring av 
pensionsrättigheter, en 
efterlevandepension som utbetalas till en 
familjemedlem i utbyte mot att 
försäkringstagaren avstår från en del av 
pensionen eller sänkt pension när 
arbetstagaren väljer att gå i 
förtidspension, då olikheten i belopp beror 
på effekter av att sådana könsbundna 
försäkringstekniska faktorer använts vid 
den tidpunkt när systemets finansiering 
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fastställdes.

Motivering

För att förtydliga artikel 8.1h i detta förslag till direktiv bör de aspekter som hittills av 
rättssäkerhetsskäl har ingått i bilagan till direktiv 96/97/EG inte helt och hållet strykas, utan 
åtminstone tas upp separat i skälen.

Ändringsförslag 6
Skäl 25

(25) För att principen om likabehandling 
skall få avsedd verkan har domstolen 
tydligt slagit fast att det skadestånd som 
tilldöms för överträdelse av denna princip 
skall vara adekvat i förhållande till den 
skada som lidits. Därför bör det inte 
fastställas någon övre gräns för denna 
kompensation.

(25) För att principen om likabehandling 
skall få avsedd verkan har domstolen 
tydligt slagit fast att det skadestånd som 
tilldöms för överträdelse av denna princip 
skall vara adekvat i förhållande till den 
skada som lidits. Därför bör det inte 
fastställas någon övre gräns för denna 
kompensation, förutom i de fall då 
arbetsgivaren kan bevisa att den enda 
skada som den ansökande har lidit på 
grund av diskriminering enligt 
definitionen i detta direktiv, är vägran att 
beakta dennes ansökan.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse med formuleringen i artikel 18 i 
förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 7
Skäl 28a (nytt)

(28a) För att skapa ökad förståelse för 
varför kvinnor och män behandlas olika i 
arbetslivet bör befintlig, könsuppdelad 
information och statistik analyseras. 
Därutöver bör man utvärdera behovet av 
fortsatt könsuppdelad information och 
statistisk.

Motivering

Siffror i kommissionens senaste rapporter om jämställdhet mellan kvinnor och män visar att 
skillnaden mellan könen består trots alla ansträngningar på EU-nivå. För att få fram 
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orsakerna bakom löneskillnaderna mellan kvinnor och män behövs djupgående analyser. Det 
är i detta sammanhang viktigt med studier och utvärdering av redan befintlig, könsuppdelad 
information och statistik. För övrigt bör man utvärdera på vilka området det fortfarande finns 
ett behov av statistik och på vilket sätt man skall få tillgång till den.

Ändringsförslag 8
Skäl 28b (nytt)

(28b) Likabehandling av kvinnor och män 
i arbetslivet kan inte inskränkas till 
lagstiftningsåtgärder. Europeiska 
unionen och medlemsstaterna måste 
uppmanas att i större utsträckning göra 
människor medvetna om problemet med 
lönediskriminering och att främja 
nytänkande genom att i möjligaste mån 
engagera alla berörda parter, både på 
offentlig och privat nivå.

Motivering

Diskrimineringen har med medvetandet att göra. Nationella och europeiska 
upplysningskampanjer kan därför främja ett nytänkande i det dagliga yrkeslivet. Samtidigt 
måste man även få andra berörda grupper, som t.ex. arbetsmarknadens parter, att bekämpa 
diskriminering.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, punkt 2, led ba (nytt)

ba) mindre förmånlig behandling av en 
kvinna som har samband med graviditet 
eller moderskapsledighet enligt 
direktiv 12/85/EEG.

Motivering

För att det skall vara konsekvent bör definitionen i artikel 15.2 i kommissionens förslag 
införas i den första avdelningen i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, punkt 1

1. Detta direktiv skall gälla för 
medlemmar av den förvärvsarbetande 

utgår
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befolkningen, däribland egenföretagare, 
personer vars verksamhet avbrutits av 
sjukdom, barnafödande, olycksfall eller 
ofrivillig arbetslöshet samt arbetssökande 
liksom även pensionerade och 
invalidiserade arbetstagare, och deras 
medförsäkrade i enlighet med nationell 
lag och/eller praxis.

Motivering

Denna bestämmelse härrör från direktiv 96/97/EG vars mål är att genomföra principen om 
likabehandling av män och kvinnor i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. 
För att det skall vara konsekvent bör denna bestämmelse också införas i den andra 
avdelningen i det omarbetade direktivet som reglerar företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet. Ändringsförslaget till artikel 5a (ny) ombesörjer detta.

Ändringsförslag 11
Artikel 4

För lika eller likvärdigt arbete skall all 
diskriminering på grund av kön avskaffas 
vid alla former och villkor för ersättningen 
från en och samma källa.

För lika eller likvärdigt arbete skall all 
diskriminering på grund av kön avskaffas 
vid alla former och villkor för ersättningen.

Motivering

I kommissionens förslag hänvisas till två avgöranden i EG-domstolen (Lawrence, mål 
C-320/00 och Allonby, mål C-256/01). Dessa berör mycket speciella omständigheter som inte 
kan generaliseras. Den föreslagna formuleringen går dessutom längre än det negativa beslut 
som ligger till grund för de gällande besluten. För övrigt betraktade EG-domstolen kriteriet 
”inte från en och samma källa” som en anledning till att inte tillämpa kravet om lika lön för 
lika arbete.

Ändringsförslag 12
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Detta kapitel skall gälla för medlemmar 
av den förvärvsarbetande befolkningen, 
däribland egna företagare, personer vars 
verksamhet avbrutits av sjukdom, 
barnafödande, olycksfall eller ofrivillig 
arbetslöshet samt arbetssökande liksom 
även pensionerade och invalidiserade 
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arbetstagare, och deras 
förmånsberättigade anhöriga i enlighet 
med nationell lag och/eller praxis.

Motivering

Denna bestämmelse härrör från direktiv 96/97/EG vars mål är att genomföra principen om 
likabehandling av kvinnor och män i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. 
För att det skall vara konsekvent bör denna bestämmelse också införas i den andra 
avdelningen i det omarbetade direktivet som reglerar företags- eller yrkesbaserade system för 
social trygghet.

Ändringsförslag 13
Artikel 15, punkt 1

1. Mindre förmånlig behandling av en 
kvinna som har samband med graviditet 
eller moderskapsledighet skall anses 
utgöra diskriminering enligt detta 
direktiv.

utgår

Motivering

Enligt ett tidigare ändringsförslag skall denna bestämmelse, för att skapa konsekvens, finnas 
med i den allmänna definitionen i artikel 2 i förslaget till direktiv. Den kan därför strykas från 
denna artikel.

Ändringsförslag 14
Artikel 18

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar 
införa nödvändiga bestämmelser för att 
säkerställa en faktisk och effektiv 
kompensation eller gottgörelse, enligt vad 
medlemsstaterna bestämmer, för den 
förlust och skada som lidits av den person 
som drabbats av könsdiskriminering, på ett 
sätt som är avskräckande och står i 
proportion till den skada som lidits.Sådan 
kompensation eller gottgörelse får inte 
begränsas av en i förväg fastställd övre 
gräns, utom i de fall då arbetsgivaren kan 
bevisa att den enda skada som en sökande 
lidit till följd av diskriminering i den 
mening som avses i detta direktiv är vägran 

Medlemsstaterna skall i sina rättsordningar 
införa nödvändiga bestämmelser för att 
säkerställa en faktisk och effektiv 
kompensation eller gottgörelse, enligt vad 
medlemsstaterna bestämmer, för den 
förlust och skada som lidits av den person 
som drabbats av könsdiskriminering, på ett 
sätt som är avskräckande och står i 
proportion till den skada som lidits.Sådan 
kompensation eller gottgörelse får inte 
begränsas av en i förväg fastställd övre 
gräns, utom i de fall då arbetsgivaren kan 
bevisa att den enda skada som en sökande 
lidit till följd av diskriminering i den 
mening som avses i detta direktiv är vägran 
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att beakta hans/hennes arbetsansökan. att beakta hans/hennes arbetsansökan. När 
det gäller företags- eller yrkesbaserade 
system för social trygghet är det tillåtet att 
fastställa en övre gräns.

Motivering

Omfattningen av det allmänna förbudet att fastställa en övre gräns för skadeersättning i  
artikel 18 i förslaget är, vad gäller företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet, 
en klar utvidgning av direktivets tillämpningsområde. Det verkar därför finnas anledning att 
först låta medlemsstaterna få rätt att fastställa en övre gräns som skall gälla för krav på 
skadeersättning på detta område.

Ändringsförslag 15
Artikel 21, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ för främjande, 
analys och kontroll av samt till stöd för 
likabehandling av alla personer utan 
åtskillnad på grund av kön. Dessa organ får 
utgöra en del av de organ som på nationell 
nivå ansvarar för att tillvarata de mänskliga 
rättigheterna eller att ta till vara enskildas 
rättigheter.

1. Medlemsstaterna skall utse och 
genomföra de nödvändiga förberedelserna 
för ett eller flera organ för främjande, 
analys och kontroll av samt till stöd för 
likabehandling av alla personer utan 
åtskillnad på grund av kön – företags- eller 
yrkesbaserade system för social trygghet 
ingår ej. Dessa organ får utgöra en del av 
de organ som på nationell nivå ansvarar för 
att tillvarata de mänskliga rättigheterna 
eller att ta till vara enskildas rättigheter.

Motivering

Omfattningen av jämställdhetsorganens framtida befogenheter är, vad gäller företags- eller 
yrkesbaserade system för social trygghet, en klar utvidgning av direktivets 
tillämpningsområde. Så bör det till en början inte vara.

Ändringsförslag 16
Artikel 22, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
nationell sedvänja och praxis, vidta 
lämpliga åtgärder för att främja dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter i syfte att 
främja likabehandling, inklusive genom att 
övervaka praxis på arbetsplatser, 
kollektivavtal, etiska regler, forskning eller 
utbyte av erfarenheter och god praxis.

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
nationell sedvänja och praxis, vidta 
lämpliga åtgärder för att främja dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter i syfte att 
främja likabehandling, inklusive genom att 
övervaka praxis på arbetsplatser, 
kollektivavtal, etiska regler, forskning 
baserad på analyser av befintlig, 
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könsuppdelad information eller utbyte av 
erfarenheter och god praxis.

Motivering

Siffror i kommissionens senaste rapporter om jämställdhet mellan kvinnor och män visar att 
skillnaden mellan könen består trots alla ansträngningar på EU-nivå. För att få fram 
orsakerna bakom löneskillnaderna mellan kvinnor och män behövs djupgående analyser. Det 
är i detta sammanhang viktigt med studier och utvärdering av redan befintlig, könsuppdelad 
information och statistik. 



PE 355.544v01-00 14/16 PR\559056SV.doc

SV

MOTIVERING

I. Syftet med kommissionens förslag

Med detta förslag från kommissionen skall gemenskapslagstiftningen på området för 
likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet moderniseras och förenklas för att garantera 
ett större mått av tydlighet och rättssäkerhet. I detta syfte samlar kommissionen befintlig 
gemenskapslagstiftning i en enda lagtext. Det gäller direktiven om principerna avseende lika 
lön för lika arbete, likabehandling i företags- och yrkesbaserade system för social trygghet, 
likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och 
befordran samt arbetsvillkor och direktiven om bevisbörda (direktiv 75/117/EEG, 
direktiv 76/207/EEG, direktiv 2002/73/EG, direktiv 86/378/EEG, direktiv 96/97/EG, 
direktiv 97/80/EG och direktiv 98/52/EG). Vidare har kommissionen arbetat in EG-
domstolens omfattande rättspraxis i den föreslagna lagtexten.

II. Vidareutveckling av jämställdhetslagstiftningen

Kommissionens förslag inskränker sig inte endast till konsolidering av 
gemenskapslagstiftningen på området för likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. 
Omarbetningen handlar snarare om att vissa lagar om bl.a. övergripande rättsliga 
skyddssystem, som hittills endast har kunnat tillämpas inom vissa områden, tack vare den 
omarbetade versionen skall kunna tillämpas på alla sakområden som förslaget gäller.

III. Direktivets innehåll

Förslaget är uppdelat på fem avdelningar. I den första avdelningen beskrivs direktivets
grundläggande mål och begreppen ges enhetliga definitioner. Detta berör främst begrepp 
såsom ”direkt” och ”indirekt diskriminering”, ”trakasserier på grund av kön” och 
”sexuella trakasserier”.

Den andra avdelningen sammanfattar, med hänsyn till EG-domstolens rättspraxis, ännu en 
gång principen om lika lön för lika arbete. Därutöver beskrivs de befintliga lagarna om 
principen om likabehandling i systemen för social trygghet med hänsyn till senaste rättspraxis. 

Den tredje avdelningen innehåller ett antal övergripande bestämmelser som skall förbättra 
rättsskyddet för de som utsätts för diskriminering. Dessa omfattar tillgång till 
domstolsväsendet då principen om likabehandling inte har tillämpats, inbegripet lagen om 
kollektiv talan för vissa organisationer, möjligheten att kräva skadeersättning i samband med 
en diskriminering samt omvänd bevisbörda så snart en diskriminering misstänks. Dessa 
övergripande bestämmelser avrundas med inrättandet av organ för främjande av 
likabehandling och genom åtgärder avsedda att gynna den sociala dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Dessa bestämmelser, som till stor del redan har införts genom 
direktiv 2002/73, skall nu kunna tillämpas på alla delområden som omfattas av 
kommissionens förslag.
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Den fjärde och femte avdelningen innehåller bestämmelser om genomförande av direktivet 
och motsvarande slutbestämmelser.

IV. Likabehandling, en bedömning

Principen om lika lön för kvinnor och män som utför ett likvärdigt arbete är i och med 
artikel 141 sedan flera årtionden tillbaka fast förankrad i den grundläggande lagstiftningen. 
Domstolen har i otaliga, vägvisande enskilda beslut vidareutvecklat denna viktiga princip i 
gemenskapslagstiftningen och därmed givit kampen mot diskriminering i medlemsstaterna en 
ordentlig skjuts framåt. 

Trots den rättsliga situationen har löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsatt att vara 
oroväckande stora under de senaste åren, fastän andelen förvärvsarbetande kvinnor har stigit. 
Detta bekräftas av siffrorna i kommissionens rapport om likabehandling av kvinnor och män 
från 20041 och 20052. Enligt dessa uppgår löneskillnaden mellan kvinnor och män inom 
Europeiska unionen fortfarande till i genomsnitt 16 procent. Skillnaden är större i den privata 
sektorn än i den offentliga sektorn. I jämförelse med sina manliga kollegor är 
sysselsättningsgraden för kvinnor med låg utbildningsnivå och för äldre kvinnor fortfarande 
lägre. Dessutom finns det skillnader i yrkeskarriär och lönestrukturer mellan kvinnor och 
män. Detta hänger ofta ihop med möjligheten att förena familje- och yrkesliv. I rapporten om 
lika lön för lika arbete drar man också liknande slutsatser som utskottet för kvinnors 
rättigheter och lika möjligheter utarbetade för fyra år sedan3. Trots alla ansträngningar som 
har gjorts, och som har åtföljts av lagstiftning på såväl nationell som europeisk nivå, har dessa 
siffror knappast förändrats under de senaste åren.

V. Kommentarer och kritik

Föredraganden förordar och stödjer kommissionens grundläggande mål att med detta direktiv 
förenkla och förtydliga befintlig lagstiftning. Föredraganden är övertygad om att det 
omarbetade direktivet kommer att leda till en utveckling av gemenskapslagstiftningen och 
fördelar för de kvinnor som berörs.

Föredraganden framhåller emellertid också att man, när det gäller situationen i 
medlemsstaterna, trots den befintliga gemenskapslagstiftningen, tydligen fortfarande inte på 
ett effektivt sätt har lyckats få bukt med den bristande jämställdheten mellan kvinnor och 
män. De rättsliga förutsättningarna finns på papper, även om tidsfristen för genomförandet 
beträffande vissa rättsakter, t.ex. direktiv 2002/73/EG, som innehåller en rad förändringar, 
ännu inte har löpt ut och att det därför fortfarande är svårt att se några resultat.

Föredraganden påpekar dessutom att alla delar i direktivet inte endast handlar om en 
konsolidering. Enligt direktivet skall framför allt tillämpningen av de övergripande 
bestämmelserna, även på området för företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet, 
utökas. Det skulle innebära en genomgripande utveckling av gemenskapslagstiftningen. Det 
är svårt att bedöma vilka de slutliga konsekvenserna av denna utveckling blir. I dessa fall 

  
1 KOM (2004)0115, 19.2.2004.
2 KOM (2005)0044, 14.2.2005.
3 EP-Nr. : A5-0275/2001, beslut av den 20 september 2001.
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borde en noggrann undersökning göras för att fastställa om kommissionens förslag verkligen 
kan tillämpas i sin helhet.

Föredraganden föreslog att medlemsstaterna skall fortsätta att på ett konsekvent sätt 
genomföra gemenskapslagstiftningen och därmed hitta nya vägar för att bekämpa 
diskriminering. Diskrimineringen har med medvetandet att göra. Nationella och europeiska 
upplysningskampanjer kan därför främja ett nytänkande i det dagliga yrkeslivet.

Samtidigt bör ansträngningar göras för att i synnerhet andra berörda grupper, såsom 
arbetsmarknadens parter, skall känna ett ansvar att trappa upp kampen mot diskriminering. 
Det är absolut nödvändigt att medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter tar itu med 
problemet med de varaktiga löneskillnaderna mellan kvinnor och män och den uppenbara 
könssegregationen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter kan i detta sammanhang 
spela en avgörande roll genom att främja flexibla regler om arbetsförhållanden som gör det 
möjligt för både kvinnor och män att lättare förena yrkes- och familjelivet.

För att få fram orsakerna bakom löneskillnaderna mellan kvinnor och män behövs djupgående 
analyser. Studier och utvärdering av redan befintlig, könsuppdelad information och statistik 
skulle kunna råda bot på detta. Slutligen skulle medlemsstaterna också väsentligt kunna bidra 
till forskningen om orsakssammanhang genom ett utbyte av ”bästa praxis”.


	559056sv.doc

