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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2007
(2007/2065(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2, 3.2 och 141 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens rapport till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om 
jämställdhet 2007 (KOM(2007)0049),

– med beaktande av gemenskapens ramstrategi om jämställdhet (2001–2005) 
(KOM(2000)0335) och kommissionens årsrapporter för 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 
och 2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044 och KOM(2006)0071),

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakt som Europeiska rådet antog i 
mars 2006,

– med beaktande av den gemensamma förklaring som antogs den 4 februari 2005 av 
ministrarna med ansvar för jämställdhetsfrågor i EU:s medlemsstater,

– med beaktande av färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män 2006–2010 
(KOM(2006)0092),

– med beaktande av den åtgärdsram för jämställdhet mellan män och kvinnor som 
EU:s arbetsmarknadsparter antog den 22 mars 2005,

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna1,

– 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 regional utveckling, utskottet 
för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för kultur och utbildning och 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-…/2007) och av följande skäl:

A. Kommissionen och medlemsstaterna har nyligen förnyat sina åtaganden för jämställdhet 
mellan kvinnor och män, genom den ovan nämnda färdplanen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män och den europeiska jämställdhetspakten.

B. Det finns en tydlig könsdimension i den demografiska utmaning som EU står inför, och 
jämställdhetspolitiken är grundläggande när det gäller att klara denna utmaning.

  
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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C. För att man skall kunna underlätta för kvinnor att inträda, återinträda och stanna på 
arbetsmarknaden är det viktigt att kvinnor och män kan förena sina yrkes-, familje- och 
privatliv.

D. Segregerad utbildning och kvarstående könsstereotyper vid val av utbildningsinriktning 
finns fortfarande kvar i stor utsträckning och inverkar negativt på kvinnors möjligheter att 
jämföra sig med männen i vissa sektorer av arbetsmarknaden, i synnerhet de 
högteknologiska.

E. Vid sitt vårmöte 2006 tillstod rådet än en gång att jämställdhetspolitiken är ett viktigt 
instrument för ekonomisk tillväxt.

F. I kommissionens rapport framhålls det positiva resultatet för kvinnors sysselsättning att 
sex av de åtta miljoner arbetstillfällen som har skapats i EU sedan 2000 har gått till 
kvinnor, men samtidigt säger man att det finns betydande skillnader mellan olika 
åldersgruppers sysselsättning.

G. Det har inte skett någon utveckling av vikt i förhållande till den föregående rapporten när 
det gäller löneklyftan mellan könen (som i genomsnitt är 15 procent i EU). Detta visar 
klart att det inte har gjorts några verkliga framsteg i fråga om genomförandet av principen 
om lika lön för likvärdigt arbete som infördes för 30 år sedan genom rådets 
direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning när det gäller tillämpningen av principen om lika lön för män och kvinnor1,

H. En Eurobarometer-undersökning från 2003 visade att de främsta faktorerna som gör att 
fäder inte tar större ansvar för hem och familj inte är ekonomiska, utan också har att göra 
med rädslan för en negativ inverkan på karriären.

I. Sysselsättningstalen för kvinnor med små barn är i genomsnitt lägre än för kvinnor utan 
barn. För män gäller motsatsen.

J Medlemsstater som har antagit politiska åtgärder för att göra det möjligt för både kvinnor 
och män att förena arbete och familjeliv har högre födelsetal, högre andel kvinnor på 
arbetsmarknaden och högre sysselsättning.

K. Arbetsmarknadens parter har en viktig funktion när det gäller att utforma åtgärder för 
jämställdhet mellan könen på europeisk, nationell, regional, sektoriell och företagsnivå, 
och framgångsrika åtgärder för att göra det möjligt att förena arbete och familjeliv 
förutsätter ett partnerskap mellan arbetsgivare, anställda och offentliga myndigheter.

L Bästa praxis visar att åtgärder för att göra det möjligt att förena arbete och familjeliv på 
mikroekonomisk nivå leder till lägre personalomsättning och frånvaro från arbetet, större 
engagemang och högre produktivitet, och lockar till sig effektiv och motiverad personal.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens bemödanden att intensifiera sina åtgärder 
för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

  
1 EGT L 45, 19.2.1975, s. 19.



PR\662767SV.doc 5/6 PE 388.386v01-00
Extern översättning 

SV

2. Europaparlamentet välkomnar inriktningen på sysselsättningsfrågor som löneklyftan 
mellan könen, balans mellan yrkes- och privatliv och direktiven om likabehandling i 
kommissionens rapport, eftersom kvinnors ekonomiska oberoende är en av de 
prioriterade frågorna i färdplanen för jämställdhet mellan kvinnor och män.

3. Europaparlamentet insisterar på att det behövs en tydlig och permanent koppling mellan 
årsrapporterna om jämställdhet och prioriteringarna i färdplanen, för att en verkningsfull 
planering, övervakning och utvärdering av jämställdhetspolitiken skall kunna göras. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för detta.

4. Europaparlamentet påminner om sitt krav i resolutionen av den 2 februari 2006 om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen1 att kommissionen skall 
övervaka att medlemsstaterna följer gemenskapens regelverk när det gäller jämställdhet 
mellan kvinnor och män på alla politiska sakområden, i synnerhet inom 
sysselsättningspolitiken, men också när det gäller tillgången till och tillhandahållandet av 
varor och tjänster. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att genomföra en 
undersökning om hur medlemsstaterna genomför gemenskapens lagstiftning på 
jämställdhetsområdet och vidta lämpliga åtgärder vid bristande införlivande och 
överträdelser.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kommissionen i övervakningen 
av genomförandet av nationella åtgärder för att bedöma hur verksamma de politiska 
åtgärderna är, särskilt när det gäller lagstadgade rättigheter och pensionsplaner. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga fram specifika åtgärder för att 
bekämpa ojämlikhet mellan kvinnor och män beroende på avbrutna 
sysselsättningsmönster och att minska deras negativa inverkan på karriärer, löner och 
pensioner.

7. Europaparlamentet välkomnar det samrådsförfarande med arbetsmarknadens parter som 
kommissionen har infört för att förbättra både lagstiftningen och de informella 
regelverken för balans mellan yrkes-, familje- och privatliv. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införa den andra samrådsfasen utan dröjsmål.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in och sprida bästa praxis när det 
gäller arbetsmiljöpolitiska åtgärder som leder till en fungerande balans mellan arbete och 
privatliv.

9. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att kunna förena arbete, privatliv och 
familjeliv och att detta är en av nyckelfrågorna när det gäller att öka sysselsättningen och 
minska bördan av demografiskt åldrande. 

10. Europaparlamentet konstaterar att globaliseringen har varit en positiv faktor som har gjort 
det möjligt för kvinnor i hela världen att utnyttja sin potential.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt inrikta sig på det som hindrar 
kvinnor från att få toppjobb, för att utreda den strukturella dimensionen av detta fenomen.

  
1 EUT C 288 E, 25.11.2006, s 73.
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12. Europaparlamentet kräver att kvinnor som tillhör etniska minoriteter skall 
uppmärksammas särskilt, eftersom deras utanförskap förstärks av diskriminering både 
utifrån och inom deras egna grupper.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera utbytet 
av bästa praxis om icke-diskriminering på arbetsmarknaden i syfte att främja dynamik 
mellan jämställdhet och effektivitet när det gäller nationella särdrag.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra kostnaderna för mamma- och 
pappaledigheter likvärdiga för att se till att kvinnor upphör att vara dyrare arbetskraft än 
män.

15. Europaparlamentet konstaterar med oro att kvinnor, i synnerhet äldre kvinnor och 
ensamstående mödrar, fortfarande riskerar utslagning och fattigdom trots alla framsteg 
som har gjorts.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att få stopp på 
förfarandet att ge deltidsanställda permanenta arbetsuppgifter, vilket är mest utbrett i den 
offentliga sektorn.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens bemödanden att med ny kraft försöka nå 
de mål som sattes upp vid Europeiska rådets möte i Barcelona 2002, att avskaffa hinder 
för att kvinnor och män kan delta på arbetsmarknaden på lika villkor och att 90 procent 
av alla barn mellan tre år och den obligatoriska skolstartsåldern och 33 procent av barnen 
under tre års ålder skall ha barnomsorg 2010, med hjälp av strukturfonderna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att som planerat 2008 lägga fram ett meddelande med 
ytterligare åtgärder som skall vidtas på alla nivåer för att nå dessa mål.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta med fakta och statistik från 
anslutnings- och kandidatländerna i framtida årsrapporter om jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar. 


