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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om tillämpningen av principen om likalön för 
kvinnor och män
(2008/2012(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 192, andra stycket, i EG-fördraget,

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

– med beaktande av kommissionens meddelande med rubriken ”Utjämna löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män” (KOM(2007)0424),

– med beaktande av rapporten från kommissionens nätverk av juridiska experter på 
områdena sysselsättning, sociala frågor och jämställdhet,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakt som antogs av Europeiska rådet vid 
dess möte i Bryssel den 23 och 24 mars 2006,

– med beaktande av rättsfall i EG-domstolen grundade på artikel 141 i EG-fördraget,

– med beaktande av det ramprogram för jämställdhet som antagits av EU:s 
arbetsmarknadsparter,

– med beaktande av parlamentets resolutioner av den 13 mars 2007 om en färdplan för 
jämställdhet 2006–20101 och av den ... september 2008 om jämställdhet 2008 
(2008/2047(INI))2,

– med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Kvinnor tjänar i allmänhet 15 procent mindre än män inom EU och upp till 25 procent 
mindre inom den privata sektorn. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män varierar 
mellan 4 och 25 procent i medlemsstaterna, och det finns inget som tyder på att denna 
skillnad kommer att jämnas ut i någon större utsträckning.

B. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår trots den omfattande lagstiftning som 
varit gällande i mer än 30 år, de åtgärder som vidtagits och de medel som använts för att 
försöka jämna ut dem.

C. I samtliga medlemsstater lyckas kvinnorna bättre med sina studier än männen, och 

                                               
1 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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majoriteten av de utexaminerade från universitet och högskolor är kvinnor, men utan att 
löneskillnaderna utjämnas på ett jämförbart sätt.

D. Löneskillnaderna är ett resultat av direkt och indirekt diskriminering, sociala och 
ekonomiska faktorer, segregation på arbetsmarknaden och hela lönestrukturen. De beror 
även på en rad olika faktorer, såväl juridiska som sociala och ekonomiska, som inte bara 
gäller lika lön för lika arbete.

E. Att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män var ett av målen i Lissabonstrategin 
för tillväxt och sysselsättning, men det har inte behandlats tillräckligt ingående av de 
flesta medlemsstater.

F. En förbättring av EU:s rättsliga ram skulle kunna göra det möjligt för medlemsstaterna 
och arbetsmarknadens parter att bättre fastställa orsakerna till varför löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män kvarstår.

G. Kvinnodominerade yrken och traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter tenderar att anses 
mindre värda än de där männen är i majoritet, utan att det nödvändigtvis kan motiveras 
objektivt.

H. Uppgifter visar att kvinnors kvalifikationer och erfarenheter belönas ekonomiskt lägre än 
männens. Begreppet om lika lön för likvärdigt arbete innebär även att man måste 
omdefiniera de sociala rollerna som hittills har varit snedvridna på grund av ett 
stereotypiskt synsätt vad gäller kvinnor och män.

I. Löneskillnaderna påverkar i hög grad kvinnors ställning i det ekonomiska och sociala livet 
under hela deras arbetsliv och även efteråt. Kvinnor löper följaktligen större risk att 
drabbas av fattigdom och är mindre ekonomiskt oberoende.

J. Kommissionen har vid upprepade tillfällen uppmanats att vidta åtgärder för att hjälpa till 
att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män, vilket inbegriper en granskning av 
gällande lagstiftning.

K. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om 
genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet (omarbetning)1 fastställs det att principen om likalön för lika eller likvärdigt 
arbete är en viktig och oundgänglig del av gemenskapen regelverk, inklusive domstolens 
rättspraxis mot könsdiskriminering, och man utarbeta därför ytterligare bestämmelser för 
genomförandet av en sådan princip.

L. Såsom anges i kommissionens ovannämnda meddelande med rubriken ”Utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män” håller kommissionen under 2008 på att 
analysera EU:s rättsliga ram för lika lön. Alla berörda aktörer kommer att medverka i 
denna analys. Resultaten av denna analys bör ges tillräcklig uppmärksamhet.

M. Inget förslag som håller på att utarbetas är uppfyllt i enlighet med villkoret i artikel 39.2 i 
arbetsordningen.

                                               
1 EGT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, på grundval av artikel 141 i EG-fördraget 
och före den 31 december 2009, förelägga parlamentet ett förslag till rättsakt om 
granskning av den befintliga lagstiftningen om tillämpningen av principen om likalön för 
kvinnor och män, i enlighet med de detaljerade rekommendationerna här nedan1.

2. Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna respekterar subsidiaritetsprincipen 
och medborgarnas grundläggande rättigheter.

3. Europaparlamentet anser att det begärda förslaget inte har några ekonomiska 
konsekvenser.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
detaljerade rekommendationer till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar 
och parlament.

                                               
1 Rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om 
tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män (EGT L 45, 19.2.1975, s. 19) har införlivats i 
direktiv 2006/54/EG. I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/54/EG ska direktiv 75/117/EEG upphöra att 
gälla från och med den 15 augusti 2009, vilket också är sista datum för genomförandet av detta direktiv.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET: DETALJERADE 
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA FÖRSLAGET

Rekommendation 1: DEFINITIONER

Omarbetningen av direktiv 2006/54 innehåller en definition av lika lön, som kopierar 
bestämmelserna i direktiv 75/117. För att ha mer exakta verktyg för att utjämna 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män är det viktigt att definiera de olika begreppen på ett 
mer detaljerat sätt enligt följande:
– Löneskillnader mellan kvinnor och män.
– Direkt lönediskriminering.
– Indirekt lönediskriminering.
– Pensionsskillnader – i de olika pelarna i pensionssystemen, dvs. fördelningssystem, 
tjänstepensioner (som en fortsättning på löneskillnaderna efter pensionen).

Rekommendation 2: ANALYS AV SITUATIONEN OCH ÖPPENHET VAD GÄLLER 
RESULTATEN

2.1. Bristen på information och kunskap bland arbetsgivare och arbetstagare om de befintliga 
eller eventuella löneskillnaderna inom ett företag gör att genomförandet av principen i 
fördraget och gällande lagstiftning blir mindre effektivt.

2.2. Det är därför mycket viktigt att det blir obligatoriskt med lönegranskningar, liksom 
publicering av granskningarnas resultat, inom företagen (till exempel inom företag med minst 
20 anställda).

2.3. Arbetsgivarna bör tillhandahålla arbetstagarna och deras företrädare med resultat i form 
av könsuppdelad lönestatistik. Denna information bör sparas sektorsvis och på nationell nivå i 
varje medlemsstat.

Rekommendation 3: ARBETSBEDÖMNING

3.1. Begreppet om ett arbetes värde är präglat av ett stereotypiskt synsätt som inte gynnar 
kvinnor, såsom att lägga tonvikten på den fysiska styrkan i stället för på samarbetsförmåga 
eller ansvarskänsla.

3.2. Kommissionens initiativ bör följaktligen fokuseras på kravet att medlemsstaterna inför 
könsneutrala arbetsbedömningar, som gör det möjligt både för arbetsgivare och arbetstagare 
att fastställa en eventuell lönediskriminering som grundas på en snedvriden definition av 
löneskalan. Nationella lagar och traditioner bör respekteras vad gäller ländernas 
arbetsmarknadsrelationer. Sådana medel för arbetsbedömning bör också vara öppna för insyn 
och göras tillgängliga för alla aktörer, yrkesinspektioner och jämställdhetsorgan.
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Rekommendation 4: JÄMSTÄLLDHETSORGAN

Jämställdhetsorganen bör spela en viktig roll i arbetet med att utjämna löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. Organen bör kunna kontrollera och, vid behov, upprätthålla 
respekten för tillämpningen av lagstiftningen om principen om jämställdhet på ett mer 
effektivt och oberoende sätt.

Deras roll bör stärkas genom följande åtgärder: 
– Att ge stöd och råd åt personer som drabbats av lönediskriminering.
– Att tillhandahålla oberoende undersökningar om löneskillnader.
– Att offentliggöra oberoende rapporter om och lämna rekommendationer i frågor som rör 
lönediskriminering (direkt eller indirekt).

Rekommendation 5: SOCIAL DIALOG

Det krävs ytterligare granskning av kollektivavtal, tillämpliga löneskalor och system för 
arbetsbedömningar, framför allt vad gäller behandling av deltidsarbetare och arbetstagare med 
andra atypiska anställningsformer eller extra inkomster/lönetillägg (vilka ges oftare till män 
än till kvinnor). Medlemsstaterna bör, i enlighet med lagstiftning, kollektivavtal och praxis på 
nationell nivå, uppmuntra arbetsmarknadens parter att införa könsneutrala arbetsbedömningar 
för att göra det möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare att identifiera eventuella 
lönediskrimineringar på grund av en snedvriden definition av löneskalan.

Rekommendation 6: SANKTIONER

6.1. Lagstiftningen inom detta område är tydligen mindre effektiv på grund av olika 
anledningar. Eftersom hela problemet inte kan lösas enbart med hjälp av lagstiftning, bör 
kommissionen och medlemsstaterna överväga att stärka gällande lagstiftning med lämpliga 
åtgärder.

6.2. Det är viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att kränkningar 
mot principen om likalön för likvärdigt arbete beläggs med lämpliga påföljder.

6.3. Enligt omarbetningen av direktiv 2006/54 är medlemsstaterna redan nu tvungna att 
säkerställa kompensation eller gottgörelse (avdelning III, Övergripande bestämmelser, kapitel 
1, artikel 18) samt sanktioner (kapitel 3, Allmänna övergripande bestämmelser, artikel 25) 
som ska vara ”effektiva, proportionella och avskräckande”. Dessa bestämmelser är emellertid 
inte tillräckliga för att förhindra kränkningar av principen om likalön. Av denna anledning 
föreslås följande:

– Att kompensationen eller gottgörelsen inte får begränsas genom en på förhand fastställd 
övre gräns.

– Att sanktionerna ska inbegripa betalning av kompensation till den person som utsatts för 
kränkning.

– Att yrkesinspektioner kan kräva att administrativa böter utbetalas (till exempel om 
undersökning om könsuppdelad lönestatistik inte inlämnats eller inte finns tillgänglig (enligt 
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rekommendation 2)).

– Att frånta rätten till offentliga förmåner och bidrag (även EU-bidrag som förvaltas av 
medlemsstaterna) samt rätten till deltagande i förfaranden för offentlig upphandling enligt 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG om förfarandena vid offentlig upphandling (”En 
upphandlande myndighet får ställa särskilda krav på hur kontraktet skall fullgöras ... Dessa 
krav får bland annat omfatta sociala hänsyn och miljöhänsyn.”).



PR\718444SV.doc 9/10 PE404.763v01-00

SV

MOTIVERING

EU:s rättsliga ram för lika lön är mycket omfattande. Resultatet beror emellertid på hur 
effektivt ramen efterlevs, vilket kan vara problematiskt.
Uppgifter tyder på att det fortfarande finns löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt de 
senaste siffrorna uppgår skillnaderna till 15 procent på bruttotimlönen mellan män och 
kvinnor och 25 procent inom den privata sektorn. Man förklarar ofta löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män med skillnader på det individuella planet, såsom ålder, utbildning och 
erfarenhet. Bevis tyder emellertid på att dessa skillnader spelar en relativt liten roll i 
förklaringen till varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår.
Eftersom skillnader vad gäller individuella särdrag håller på att minska inom EU, även om de 
i vissa länder fortfarande är betydande, verkar det som om löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män mer beror på nivån av segregation på arbetsmarknaden och effekten av 
lönestrukturen. Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är så stelbenta och fortfarande 
kvarstår understryker behovet av mångfacetterade strategier i syfte att genomföra lagstiftning 
och ta itu med segregationen på arbetsmarknaden. 
Experter är överens om att den öppna direkta lönediskrimineringen på grund av kön har 
minskat tack vare gällande lagstiftning. Indirekt diskriminering verkar vara en fråga som ger 
upphov till löneskillnader i segregerade sektorer. På grund av löneskillnader som beror på 
ekonomisk segregation är lagstiftningens effektivitet begränsad. Den är mer effektiv för att 
bekämpa direkt diskriminering.  En bedömning av den rättsliga ramen visar på vissa 
skillnader i lagstiftningen vad gäller löneskillnader mellan kvinnor och män. Mellan 
direktiv 75/117/EEG och det omarbetade direktivet 54/2006/EG är det en stor skillnad vad 
gäller ramprincipen: 1975 ansågs löneskillnaderna mellan kvinnor och män vara en fråga om 
ekonomisk konkurrens, som en ”väsentlig del av den gemensamma marknadens upprättande 
och funktion”, medan man i 2006 års direktiv utgår ifrån ”principen om lika behandling och 
lika möjligheter”.

Lagstiftningens strikta betydelse har emellertid samma målsättning: finna orsakerna till denna 
otillräckliga effektivitet. 

Syftet med rapporten är att stärka de befintliga rättsliga bestämmelserna, utan att glömma att 
ekonomisk segregation knappast kan påverkas av denna typ av lagstiftning. 

En grundläggande skillnad framgår av definitionen av lön i enlighet med många av 
EG-domstolens domar. Stora framsteg har gjorts vad gäller förfarande och möjliga åtgärder, 
också tack vare effekten av strategierna mot diskriminering.
Förutom lagstiftning kan lösningarna i princip organiseras enligt följande tre punkter:

1) Principen om lika lön, bekämpning av direkt och indirekt diskriminering.
2) Principen om lika möjligheter, som syftar till att förena familje- och arbetslivet och 
resulterar i fortlöpande sysselsättningsmönster.
3) Löneprinciper, som är inriktade på att utjämna löneskillnader och förbättra lönen för 
lågavlönade och kvinnodominerade arbeten.
Blandningen av strategierna kan bero på nationella utmärkande drag och de grundläggande 
orsakerna till löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
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Av nationella rapporter som kommissionen efterfrågat framgick det att i flera medlemsstater 
är löneskillnader mellan kvinnor och män en fråga som ges lite uppmärksamhet, både i den 
allmänna debatten och på den politiska agendan. Ett av de huvudsakliga problem som 
fastställts är att ingen känner sig riktigt ”ansvarig” för problemet, eftersom ingen känner sig 
riktigt ansvarig för att få ett slut på löneskillnaderna mellan kvinnor och män1.

Den pågående decentraliseringen av lönesättning kan komma att förvärra konsekvenserna i 
framtiden. Situationen kan vara mer komplicerad i de medlemsstater där arbetsmarknadens 
parter är svaga, där fackförbundens betydelse håller på att minska eller där löneförhandlingar 
inte existerar. Om man håller fast vid systemet med individuella arbetskontrakt utan någon 
information om lön för likvärdigt arbete kan detta resultera i ökade löneskillnader mellan 
kvinnor och män.

Det är uppenbart att det inte räcker att enbart förbättra den befintliga lagstiftningen för att lösa 
problemet med löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är enbart genom en effektiv 
blandning av strategier, inbegripet en bättre och effektivare lagstiftning, och klara 
ansvarsuppgifter som man kan lösa ett av de mest ihållande problemen inom området för 
jämställdhet mellan kvinnor och män. En mer än 30 år gammal lagstiftning som inte gett 
några tillfredsställande resultat är ett tecken på att lagstiftningen måste förbättras, framför allt 
genom att man stärker dess effektivitet.

                                               
1 ”A gender pay gap - Origins and policy responses. ”En jämförande rapport av 30 europeiska länder, EG, 2006.
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