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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en färdplan för jämställdhet 2006–2010
(2006/2132(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om en färdplan för jämställdhet 2006-2010 
(KOM(2006)0092)1,

– med beaktande av rådets beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan 
kvinnor och män (2001–2005)2 samt sin resolution om samma ämne3,

– med beaktande av FN:s rättsliga instrument på området för de mänskliga rättigheterna och 
i synnerhet kvinnors rättigheter och särskilt konventionen om avskaffande av alla former 
av diskriminering av kvinnor såväl som andra FN-instrument på området för våld mot 
kvinnor såsom Wienförklaringen och Wienhandlingsprogrammet som antogs av 
världskonferensen om mänskliga rättigheter, FN:s generalförsamlings resolutioner 48/104 
om avskaffandet av våld mot kvinnor av den 20 december 1993, 58/147 om avskaffandet 
av våld mot kvinnor i hemmet av den 19 februari 2004, 57/179 om avskaffandet av 
hedersbrott begångna mot kvinnor av den 30 januari 2003 samt 52/86 om åtgärder för att 
förebygga brott och straffrättsliga åtgärder för att avskaffa våld mot kvinnor av 
den 2 februari 1998,

– med beaktande av den handlingsplan som den 15 september 1995 antogs av den fjärde 
kvinnokonferensen i Peking samt sin resolution av den 18 maj 2000 om uppföljningen av 
handlingsplanen från Peking4,

– med beaktande av slutrapporten från mars 2005 från det 49:e sammanträdet i 
FN:s generalförsamlings kvinnokommission,

– med beaktande av yttrandet från maj 2003 från kommissionens rådgivande 
jämställdhetskommitté om införlivandet av genusdimensionen i de nationella budgetarna,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från Lissabon den 23–24 mars 2000, 
Stockholm den 23–24 mars 2001, Barcelona den 15–16 mars 2002, Bryssel den 
20-21 mars 2003 och Bryssel den 25–26 mars 2004,

– med beaktande av rådets beslut 2005/600/EG av den 12 juli 2005 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik5,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om Lissabonstrategins framtid 
sedd ur ett jämställdhetsperspektiv1,

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EGT L 17, 19.1.2001, s. 22
3 EGT C 223, 8.8.2001, s. 153.
4 EGT C 59, 23.2.2001, s. 258.
5 EUT L 205, 6.8.2005, s. 21
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– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2004 om möjligheterna att förena yrkesliv 
med familje- och privatliv2,

– med beaktande av sin resolution av den 11 februari 2004 om arbetstidens förläggning3,

– med beaktande av Samväldets handlingsplan för jämställdhet 2005–2015,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor och utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-.../2006), och av följande skäl:

A. I Wienförklaringen som antogs den 25 juni 1993 av FN:s världskonferens om de 
mänskliga rättigheterna bekräftas att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter på ett 
omistligt, fullständigt och oskiljaktigt sätt är en del av de universella mänskliga 
rättigheterna. Jämställdhet är också ett grundläggande värde i EU som erkänns i 
EG-fördraget och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

B. Våld mot kvinnor är den vanligaste kränkningen av mänskliga rättigheter, utan varken 
geografisk, ekonomisk eller social begränsning. Trots insatser på nationell och
internationell nivå samt på EU-nivå är antalet kvinnor som faller offer för våld 
skrämmande4. 

C. Fattigdom drabbar allt fler kvinnor, även de som arbetar5, på grund av den envisa 
diskrimineringen och ojämlikheten i utbildning, persontjänster, tillträde till 
arbetsmarknaden, familjeansvar, pensionsrättigheter samt det rättsliga skyddet i fall av 
separation eller skilsmässa, i synnerhet för kvinnor i ekonomisk beroendeställning.

D. EU:s och medlemsstaternas kulturella och sociala värden, nämligen personlig värdighet, 
frihet, jämlikhet, dialog och deltagande är alla EU:s medborgares och bosattas kulturarv. 
Tillägnandet av dessa värden är en prioritering för EU och ett skäl till frigörelse och 
integration, i synnerhet för de kvinnor som är isolerade på grund av språkliga, kulturella 
eller religiösa barriärer.

E. Integrationen av genusdimensionen i de nationella budgetarna är grundläggande för en 
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Kunskapen och erfarenheten på området på 
europeisk, nationell och regional nivå möjliggör en omedelbar tillämpning i 

    
1 Antagna texter, P6_TA(2006)0029.
2 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
3 EUT C 97 E, 22.4.2004, s. 566.
4 Enligt uppgift från UNIFEM har minst en kvinna av tre drabbats av något slags våld under sin livstid.
5 Även med beaktande av det faktum att i 85 procent av fallen är familjeöverhuvudet i familjer med 
ensamstående föräldrar en kvinna.
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förberedelserna för, verkställandet och utvärderingen av gemenskapens budget och 
program1.

F. I artiklarna 3.2, 13 och 152 i EG-fördraget definieras gemenskapens roll i förverkligandet 
av jämställdhet i hälsoskyddspolitiken.

G. Förverkligandet av Lissabonmålen om kvinnors sysselsättning kräver uppföljande 
åtgärder inom ramen för den öppna samordningsmetoden, åtgärder som grundar sig på 
goda praktiska erfarenheter från nationell eller regional nivå och där särskilt det 
ömsesidiga beroendet mellan utbildningspolitik och politik för tillträde till 
arbetsmarknaden, politik för att förena yrkes- och familjeliv, tjänster och främjandet av 
kvinnors deltagande i beslutsfattandet beaktas. 

H. Politik för att förena yrkes- och familjeliv bör rikta sig såväl till kvinnor som till män och 
därför krävs det ett övergripande förhållningssätt där diskriminering av kvinnor tas i 
beaktande och där de nya generationerna ses som en fördel för ett samhälle i dess helhet. 

I. Kvinnorna utgör 52 procent av befolkningen i EU men denna andel återspeglas inte i 
maktens boningar, i tillträdesnivån eller i deltagandenivån. Samhällets representativitet är 
en faktor som bidrar till att samhället styrs på ett bra sätt och till en politik som är 
anpassad till befolkningens förväntningar. Därutöver finns det en mångfald av lösningar 
på nationell nivå (lagar, avtal eller politiska initiativ) för att kvinnors representation i 
beslutsfattande organ skall bli verklighet.

J. Förslaget om ramstrategin ”i2010” (europeiska informationssamhället 2010) i 
kommissionens meddelande (KOM(2005)0229) syftar bland annat till att förbättra 
livskvaliteten tack vare allas deltagande i informationssamhället.

1. Europaparlamentet noterar kommissionens vilja att gå vidare med jämställdhetsstrategin i 
ett flerårigt perspektiv.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en allmän ram för utvärdering av 
jämställdhetsrelaterade åtgärder och program. Parlamentet begär särskilt en fördjupad 
utvärdering av gemenskapens ramstrategi för jämställdhet 2000–2005 (KOM(2000)0335) 
såväl som en analys av tillämpningen av direktiven om lika möjligheter, i synnerhet 
direktiven 86/378/EG2, 86/613/EG3, 89/391/EG4, 92/85/EG5, 2002/73/EG6 och 

  
1 Jämför bland andra studier från OECD, UNIFEM, Världsbanken, Samväldets sekretariat för lika möjligheter 
såväl som studier och projekt utförda av Europarådet, Nordiska rådet samt av sysselsättnings- och 
socialministeriet i Nederländerna.
2 Rådets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor 
och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet.
3 Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av 
kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under 
havandeskap och moderskap.
4 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa i arbetet. 
5 Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
6 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 
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2003/41/EG1, för att i den aktuella färdplanen upprätta en sammanhängande cykel av 
programplanering, genomförande, kontroll och utvärdering. Parlamentet vidhåller i detta 
avseende att det är nödvändigt att snabbt inrätta det europeiska jämställdhetsinstitutet för 
att hålla ständig uppsikt över framstegen med färdplanen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte bara se jämställdhetspolitiken som en 
prioritering för EU utan även och framför allt som en grundläggande förutsättning för 
respekten för individens rättigheter. Ett sådant förhållningssätt bör ta sig uttryck i en insats 
för att samordna och stärka nationella åtgärder för att ge rättsligt skydd åt kvinnor och 
barn, i synnerhet

− i fall av slaveri, våld, könsstympning av kvinnor, tvångsäktenskap, månggifte eller 
handlingar som fråntar någon dennes identitet (såsom påtvingande av burka, chador 
eller en mask), med nolltolerans som mål,

− i fall av skilsmässa eller separation med till exempel ett system där underhållet som 
fastställts av en domare dras direkt från lönen. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att en europeisk stadga för 
kvinnors rättigheter kommer till stånd där de principer om rättigheter och lika möjligheter 
som härstammar från medlemsstaternas internationella åtaganden, EG-lagstiftningen och 
medlemsstaternas lagstiftning skrivs in. Det skall där framgå till vilka institutioner och 
organ kvinnorna, både medborgare i EU och bosatta i EU, kan vända sig på nationell och 
internationell nivå samt på gemenskapsnivå om deras rättigheter kränks. 

5. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort det att utan ytterligare 
fördröjning ratificera tilläggsprotokollet om människohandel (”Palermoprotokollet”) till 
FN:s konvention mot organiserad gränsöverskridande brottslighet.

6. Europaparlamentet anser att respekten för kvinnors rättigheter är ett grundläggande krav 
jämställt med de andra mänskliga rättigheterna inom ramen för anslutningsförhandlingar 
med kandidatländerna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att kontrollera och 
meddela parlamentet och rådet uppgifter om diskriminering och våld mot kvinnor i dessa 
länder och att aktivt främja kandidatländernas deltagande i gemenskapsprogrammen 
Progress och Daphne.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta konkreta initiativ för 
invandrarkvinnors frigörelse och integration, i synnerhet inom ramen för det gemensamma 
ramprogrammet för integration av tredjelandsmedborgare, stödåtgärder för språkinlärning, 
rättigheter och skyldigheter enligt mottagarlandets principer och lagstiftning (såsom 
förbud mot månggifte inom ramen för familjeåterförening) och EU:s grundläggande 
värderingar. Parlamentet anser att dessa krav skall vara obligatoriska för att få 
medborgarskap i en medlemsstat.

    
till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor.
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lansera de första pilotprojekten för att 
integrera genusdimensionen i EU:s allmänna budget och i gemenskapsprogrammen, 
särskilt i strukturfonderna, Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet 
inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), 
gemenskapens handlingsprogram för hälsa och konsumentskydd (2007–2013) samt 
gemenskapens handlingsprogram för folkhälsa (2003–2008). Dessa pilotprojekt bör visa 
på EU:s allmänna budgets konsekvenser för jämställdheten (horisontellt förhållningssätt), 
effektiviteten i kvoter eller särskilda reserver för kvinnor eller så bör det vara projekt som 
föreslagits av kvinnor och som innefattar en analys av de svårigheter kvinnor stöter på för 
att delta i dessa program (specifikt förhållningssätt).

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i de nationella handlingsplanerna för 
sysselsättning och social integration föra in eller stärka åtgärder som syftar till att främja 
kvinnors tillträde till arbetsmarknaden på lika villkor och kvinnligt företagande, att 
identifiera och främja nya arbetstillfällen inom den sociala sektorn och hälsovårdssektorn 
samt i person- och familjetjänstesektorn där arbetskraften huvudsakligen består av kvinnor 
samtidigt som det sociala värdet i dessa arbeten understryks och det utarbetas ett regelverk 
för att garantera kvaliteten på tjänsterna och arbetstagarnas värdighet.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnämna en nationell 
jämställdhetsansvarig inom ramen för genomförandet av Lissabonstrategin 
(”Fru Lissabon”) som skulle ha ansvaret för att delta i utarbetandet och översynen av de 
olika nationella planerna och för att kontrollera genomförandet av planerna för att främja 
införlivandet av genusdimensionen i planernas åtgärder och mål.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera en översyn av rådets 
direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män1, i synnerhet när det 
gäller de delar som behandlar arbetsinspektioner och tillgängliga rättsmedel i fall av 
diskriminering.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter inleda en översyn av politiken för att förena yrkes- och 
familjeliv, för att

− garantera att kostnaden för mammaledighet inte bärs av företagen utan av samhället 
för att få bort diskriminerande behandling i företagen och för att främja barnafödandet,

− förbättra tillgången till omsorg om och hjälp till personer som inte klarar sig själva 
(barn, funktionshindrade och äldre) och öka flexibiliteten i dessa tjänster genom att 
fastställa ett minimum av inrättningar som även är öppna på natten för att bemöta de 
krav som arbets- och familjelivet ställer,

  
1 EGT L 45, 19.2.1975, s. 19.
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− se till att en första form av pappaledighet i 30 dagar blir obligatorisk i samband med 
den kommande översynen av rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni 1996 om 
ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS1. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av det europeiska 
jämställdhetsinstitutets arbete och de uppgifter som databanken om beslutsfattande har 
registrerat2, verifiera förekomsten av bra metoder på internationell, nationell eller regional 
nivå som gör det möjligt för kvinnor att delta i beslutsfattandet och att därefter främja 
spridningen och antagandet av dessa metoder.

14. Europaparlamentet anser att spridningen via medierna av positiva exempel på kvinnornas 
roll i samhället och männens delaktighet i att förverkliga jämställdheten och i att förena 
yrkes- och familjeliv är ett effektivt sätt att bekämpa stereotyper. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att förbereda initiativ, bland annat inom ramen för 
Mediaprogrammet 2007, för att medvetandegöra medierna om de stereotyper som de 
förmedlar och om jämställdhet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera behörigt eller 
behöriga utskott i Europaparlamentet om uppföljningen av framstegen med färdplanen.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén samt till 
de verkställande och folkvalda organ på lokal, regional och nationell nivå med behörighet 
i jämställdhetsfrågor.

  
1 EGT L 145, 19.6.1996, s. 4.
2 Ett projekt vid kommissionens GD Sysselsättning och socialpolitik där information om kvinnors deltagande i 
beslutsprocesser samlas in och analyseras (politiska institutioner, offentlig förvaltning, arbetsmarknadens parter 
och de viktigaste icke-statliga organisationerna). 
Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm.
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MOTIVERING

A. FÄRDPLANEN

I färdplanen för jämställdhet 2006–2010 som kommissionen föreslår1 fastställs 
sex prioriterade åtgärdsområden uppdelade i en serie nyckelåtgärder. Två bilagor ingår, en om 
vilka indikatorer som behöver utvecklas för att följa gjorda framsteg och den andra om vilka 
av kommissionens tjänsteavdelningar och kommittéer det är som är behöriga på 
jämställdhetsområdet.

Kommissionen har genomfört en analys av färdplanens konsekvenser2, där den nuvarande 
situationen när det gäller jämställdhet i EU beskrivs och jämförs med de prioriterade 
områdena.

I kommissionens dokument planeras för en förbättring av styrelseformerna genom att stärka 
kommissionens interna strukturer och genom att skapa ett europeiskt jämställdhetsinstitut för 
att främja ett införlivande av genusdimensionen i alla gemenskapspolitiska områden.

1. Prioriterade områden 

1. Att förverkliga ett jämbördigt ekonomiskt oberoende för kvinnor och män:

a) Uppnå Lissabonmålen. 
b) Stimulera kvinnligt företagande. 
c) Jämställdhet i den sociala tryggheten och i kampen mot fattigdomen. 
d) Erkänna genusdimensionen inom hälso- och sjukvård. 
e) Bekämpa flerfaldig diskriminering, särskilt när det gäller invandrarkvinnor eller 

kvinnor från etniska minoriteter.

2. Underlätta balansen mellan yrkes- och familjeliv:

a) Flexibel arbetstid för kvinnor och män. 
b) Öka omsorgsutbudet.
c) Bättre politik för att förena yrkes- och familjeliv för kvinnor och män. 

3. Främja kvinnors och mäns jämställda deltagande i beslutsfattandet:

a) Kvinnors deltagande i politiken. 
b) Kvinnors roll i det ekonomiska beslutsfattandet.
c) Kvinnors roll i vetenskap och teknik.

4. Utrota könsrelaterat våld och människohandel: 

a) Utrota könsrelaterat våld. 
b) Utrota människohandel. 

  
1 KOM(2006)0092.
2 SEK(2006)0275.
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5. Bekämpa stereotypa könsroller i samhället:

a) Bekämpa stereotypa könsroller i undervisningen, utbildningen och kulturen. 
b) Bekämpa stereotypa könsroller på arbetsmarknaden.
c) Bekämpa stereotypa könsroller i medierna.

6. Främja jämställdhet utanför EU:

a) Tillämpa EU-lagstiftning i anslutningsländerna, kandidatländerna och i 
potentiella kandidatländer1.

b) Främja jämställdhet i den europeiska grannskapspolitiken, utrikes- och 
biståndspolitiken. 

2. Konsekvensanalys 

I kommissionens konsekvensanalys erkänns uttryckligen det omöjliga i att på förhand 
utvärdera de föreslagna åtgärdernas konsekvenser och därför begränsas analysen till att 
omfatta nödvändigt bakgrundsmaterial till färdplanen i en enda text.

B. DEN FÖREGÅENDE RAMSTRATEGIN 

I gemenskapsstrategin för jämställdhet för perioden 2001–2005 definieras också prioriterade 
områden och nyckelåtgärder. Ett ekonomiskt stödprogram till strategin har antagits av rådet 
genom samrådsförfarande med parlamentet.

1. Prioriterade mål: 

– Främja jämställdhet i det ekonomiska livet. 
– Främja jämställdhet när det gäller deltagande och representation. 

– Främja kvinnors och mäns lika tillgång till och fullständiga åtnjutande av sociala 
rättigheter. 

– Främja jämställdhet i privatlivet.
– Främja utveckling av könsrollerna och bekämpandet av stereotyper.

2. Översyn:

Kommission genomförde en halvtidsöversyn av ramstrategins stödprogram2 som också har 
använts i konsekvensanalysen av färdplanen. Denna översyn begränsar sig till att räkna upp 
de åtgärder som genomförts fram till slutet av 2004 inom ramen för programmet. 

Den analys som konsekvensanalysen grundar sig på (utförd av från kommissionen fristående 
experter1) fastställer därutöver ett antal rekommendationer: att förbättra tydligheten och 

  
1 Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien och Montenegro, inbegripet Kosovo. Jfr också KOM(2005)0561.
2 SEK(2004)0147.
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lämpligheten i ramstrategins program, förbättra samverkanseffekterna mellan de olika 
prioriteringarna samt förbättra spridningen av positiva resultat och bra metoder.

Rekommendationerna pekar tydligt på att det vore lämpligt att förbättra 
programplaneringscykeln, genomförandet och utvärderingen inom kommissionen. 
Föredraganden anser att en sådan förbättring skall prioriteras.

C. PRIORITERADE OMRÅDEN I BETÄNKANDET

Angreppssätt: låt oss utgå från rättigheterna!

Föredraganden föreslår att ”andan” i färdplanen skall grundas på kvinnans grundläggande 
rättigheter för att få medborgarna i EU att göra jämställdhetsbegreppet till sitt. Gemenskapens 
jämställdhetspolitik är inte bara resultatet av befogenheter som fastställs i fördraget utan den 
är framför allt ett svar på kravet på respekt för kvinnans mänskliga rättigheter. Detta 
angreppssätt syftar till att ge politisk stimulans åt EU och medlemsstaterna och att fastställa 
en tydlig definition av införlivandet av genusdimensionen vilket nämligen är en viktig metod 
när det gäller de grundläggande rättigheterna.

I detta perspektiv utgör färdplanen ett åtgärds- och förslagsinstrument som har ”faktisk” 
jämställdhet till mål och som bygger på respekten för de grundläggande rättigheterna.

Det första steget i denna riktning är utvärderingen av genomförandet av de direktiv som 
räknas upp i förslaget, vilket är nödvändigt för att bedöma diskrimineringens exakta utseende, 
dess omfattning, dess konturer, de olika lösningar som medlemsstaterna tagit fram samt dess 
särdrag.

Invandrarkvinnor uppmärksammas särskilt, då de ofta stöter på de svåraste formerna av 
diskriminering vilket ytterligare försvårar deras fullständiga integration och tillgång till 
grundläggande tjänster, såsom hälso- och sjukvård och utbildning. Föredraganden föreslår att 
insatserna skall koncentreras med kunskap som verktyg för frigörelse. Kunskap som vi kan 
hoppas skall bli ett obligatoriskt krav som gör det möjligt att åtminstone hos kvinnorna själva 
öka kännedomen om deras omistliga rättigheter och språkkunskap.

Integrera genusdimensionen i nationella budgetar 

Att integrera genusdimensionen i de nationella budgetarna är det mest effektiva men minst 
använda sättet att tillämpa jämställdheten i den offentliga sektorn, det är nyckeln till 
jämställdhetens förverkligande på EU-nivå. Ur denna synvinkel bör färdplanen inte begränsa 
sig till att planera för genomförbarhetsstudier som förresten redan har utförts av den 
rådgivande jämställdhetskommittén, utan i den bör pilotprojekt lanseras och en enda 
”dirigent” föreslås för alla initiativ till integration av genusdimension i de nationella 
budgetarna och på så sätt garantera en homogen spridning av bästa metoder. 

    
1 Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html.
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Lissabonstrategin och förenandet av familje- och yrkesliv

Att kvinnors sysselsättningsgrad ökar är grundläggande för att nå Lissabonmålen. För att 
gynna kvinnors tillgång till arbetsmarknaden och se till att de stannar kvar är det lämpligt att 
avskaffa alla de former av diskriminering som fortfarande finns, såsom löneskillnader, 
ojämlikt genomförande av pensionsplaner samt männens låga deltagande i familjens plikter.

Föredraganden föreslår att ett globalt angreppssätt skall antas som med utgångspunkt i 
Lissabonstrategin bedömer alla de aspekter där diskriminering kan tänkas förekomma, allt 
från utbildning till pensionering. Åtgärder såsom översyn av direktivet om lika lön, översyn 
av direktivet om föräldraledighet såväl som nya mål för omsorg om och hjälp till personer 
som inte klarar sig själva kan å ena sidan underlätta tillgången till anställning och å andra 
sidan göra det möjligt för kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden genom att det till 
exempel blir lättare att förena familje- och yrkesliv.

Föredraganden föreslår med detta mål i sikte att varje medlemsstat skall utnämna en nationellt 
ansvarig för jämställdhet, en ”Fru Lissabon”, som inom ramen för genomförandet och 
översynen av strategin skall se till att införlivandet av genusdimensionen i 
genomförandeåtgärderna garanteras och som ser till att jämställdhet hela tiden beaktas på 
politisk nivå.

Deltagande och stereotyper

Kommissionens GD Sysselsättning och socialpolitik har tagit initiativ till att skapa en databas 
om kvinnors deltagande i beslutsfattandet. Detta är ett första konkret steg mot att stimulera 
antagandet av nationella initiativ och gemenskapsinitiativ i denna riktning.

De tillgängliga uppgifterna visar på ett mångskiftande scenario med mycket olika 
procentandelar i de olika medlemsstater och i olika sektorer. Föredraganden uppmanar således 
kommissionen att anta åtgärder i detta avseende med avsikten att stimulera utbytet av bästa 
metoder mellan medlemsländerna men också dialogen med icke-europeiska samtalsparter som 
har förmått finna effektiva lösningar för att öka kvinnors närvaro i beslutsfattande organ. 
Kommissionen uppmanas utföra utvärderingar, sammanställningar och sprida idéerna för att 
befolkningen i EU verkligen skall vara representerad på alla nivåer, i alla EU:s länder, där 
beslut fattas (företag, valda mandat eller verkställande befattningar) och inom EU:s 
institutioner.


