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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om införlivande och tillämpning av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
(2008/2039(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2003 ”Bättre 
lagstiftning”1 , som slöts mellan Parlamentet, rådet och kommissionen, 

– 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 arbetsvillkor2, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor (A6-0000/2008), och av följande skäl:

A. I enlighet med principerna om demokrati och rättssäkerhet, som föreskrivs i fördraget, bör 
lagstiftaren övervaka genomförandet av den antagna lagstiftningen.

B. Bristfälligheten i uppgifterna från kommissionen har gjort det svårt för parlamentet att 
utföra sin uppgift att i egenskap av lagstiftare övervaka genomförandet av 
direktiv 2002/73/EG. Därför har det skickats ut skrivelser till de nationella parlamentens 
behöriga utskott och till nationella jämställdhetsorgan med begäran om uppgifter. Svar har 
inkommit från 27 nationella parlament och 16 jämställdhetsorgan.

C. Direktiv 2002/73/EG är en viktig milstolpe i jämställdhetsarbetet och insatserna för att 
undanröja diskriminering på grund av kön i samhället som helhet.

D. En definition av ”sexuella trakasserier” fastställdes för första gången på EU-nivå i 
direktiv 2002/73/EG. Detta direktiv innehåller även definitioner av termerna direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier, liksom ett förbud mot 
diskriminering av kvinnor på grund av graviditet eller mammaledighet samt bestämmelser 
om rätten att återvända till samma eller en likvärdig tjänst efter mammaledighet eller efter 
pappaledighet eller adoptionsledighet i de medlemsstater som föreskriver om rätt till sådan 
ledighet. 

E. Medlemsstaterna åtog sig en rad skyldigheter i samband med genomförandet av 
direktiv 2002/73/EG av den 5 oktober 2005, t.ex.

                                               
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EUT L 269, 5.10.2002, s.15.
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 att utse ett eller flera organ för främjande, analys och kontroll av samt stöd för 
likabehandling av kvinnor och män,

 att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter i syfte att främja likabehandling, 
bland annat genom att övervaka praxis på arbetsplatser, kollektivavtal osv.,

 att främja en dialog med lämpliga ideella organisationer i syfte att främja principen om 
likabehandling,

 att främja likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen på ett planerat och 
systematiskt sätt, till exempel genom rapporter om jämställdheten på företaget med 
regelbunden information om likabehandling av kvinnor och män,

 att vidta effektiva åtgärder för verkliga sanktioner av överträdelse av direktivet, där 
kompensation eller gottgörelse till den drabbade personen inte får begränsas av en i 
förväg fastställd övre gräns, utom i mycket begränsade fall,

 att se till att personer som stöder den som utsatts för diskriminering och trakasserier på 
grund av kön åtnjuter samma skydd mot ogynnsam behandling,

 att vart fjärde år underrätta kommissionen om åtgärder som vidtagits för att ge det 
underrepresenterade könet inom yrkesverksamheter särskilda fördelar samt 
genomförandet av dessa åtgärder,

 att se till att bestämmelser i kontrakt eller överenskommelser som strider mot 
direktivet förklaras ogiltiga eller ändras.

F. Ett långsamt eller bristfälligt genomförande av direktiv 2002/73/EG riskerar att äventyra 
förverkligandet av Lissabonstrategin och det fulla utnyttjandet av EU:s sociala och 
ekonomiska potential.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka införlivandet av 
direktiv 2002/73/EG och efterlevnaden av den lagstiftning som följer av införlivandet 
samt att fortsätta att utöva påtryckningar på medlemsstaterna. Parlamentet vill särskilt 
understyrka att tillräckliga resurser måste tillgängliggöras för uppnåendet av dessa mål. 

2. Europaparlamentet påminner om punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning, särskilt rådets åtagande att uppmuntra medlemsstaterna att utarbeta och 
offentliggöra tabeller över sambandet mellan direktiv och de nationella 
införlivandeåtgärderna. Sådana tabeller skulle underlätta kommissionens övervakning av 
införlivandet av direktiv 2002/73/EG.

3. Europaparlamentet konstaterar att ett nära samarbete mellan de behöriga utskottet i de 
nationella parlamenten och Europaparlamentet i fråga om att övervaka införlivandet och 
genomförandet av jämställdhetslagstiftningen skulle bringa denna fråga närmare 
medborgarna.

4. Europaparlamentet ser positivt på det stora antalet detaljerade svar som på kort tid 
inkommit från nationella parlament och jämställdhetsorgan rörande läget i 



PR\743015SV.doc 5/12 PE412.284v01-00

SV

införlivandeprocessen och problem i samband med denna.

5. Europaparlamentet beklagar att kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet, 
som ska grundas på information som inkommit från medlemsstaterna fram till slutet på 
2005, ännu inte finns tillgänglig.

6. Europaparlamentet finner det även beklagansvärt att det i flera länders lagstiftning saknas 
tillräckligt tydliga och explicita definitioner av direkt och indirekt diskriminering, 
trakasserier och sexuella trakasserier.

7. Europaparlamentet finner det oroande att flera medlemsstater inte gjort 
tillämpningsområdet för bestämmelserna om de förbjudna formerna av diskriminering 
tillräckligt stort för att det ska vara förenligt med direktiv 2002/73/EG. Parlamentet 
påminner om att diskriminering förekommer inom såväl den privata som den offentliga 
sektorn.

8. Europaparlamentet beklagar att lagstiftningen i vissa länder strider mot principen om 
effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner då den stadgar om övre gränser 
för kompensationen eller gottgörelsen till den drabbade personen.

9. Europaparlamentet uppmärksammar att mindre gynnsam behandling av en kvinna på 
grund av graviditet eller mammaledighet utgör diskriminering och finner det 
beklagansvärt att vissa medlemsstater inte uttryckligen har erkänt rätten att återvända till 
samma eller en likvärdig tjänst efter mammaledighet.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sörja för att samtliga bestämmelser i 
direktiv 2002/73/EG införlivas till fullo på ett adekvat och effektivt sätt samt tillämpas 
korrekt. 

11. Europaparlamentet välkomnar ansträngningarna som gjorts av de medlemsstater som har 
utökat eller stärkt kraven i direktiv 2002/73/EG, särskilt införandet av skydd mot 
diskriminering inom nya delar av samhället.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att uppmuntra 
arbetsgivarna att främja arbetsförhållanden som förebygger sexuella trakasserier och 
trakasserier på grund av kön samt att införa specifika metoder för att förebygga sådant 
beteende.

13. Europaparlamentet uppmanar även medlemsstaterna att utveckla kapaciteten hos de 
jämställdhetsorgan som avses i direktiv 2002/73/EG och sörja för att de har tillräckliga
resurser. Dessutom påminner parlamentet om direktivets krav på dessa organs 
självständighet.

14. Europaparlamentet noterar de olika förhållningssätt som det finns till tillämpningen av 
artikel 8a i direktiv 2002/73/EG, något som tydligt visar på behovet av samarbete och 
utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna framhålls. Parlamentet anser att både 
kommissionens nätverk av nationella jämstställdhetsorgan och Equinet är viktiga verktyg 
för främjandet av sådant samarbete och av en enhetlig tillämpning av gemenskapens 
jämställdhetslagstiftning. 
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15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att under 2009 genomföra en studie 
av jämställdhetsorganens organisation. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att 
bedöma EU-medborgarnas kännedom om de tjänster som dessa organ erbjuder samt att 
bedriva informationskampanjer för att öka kännedomen om dem.

16. Europaparlamentet vill uppmärksamma den bristande kännedom som rådet bland kvinnor 
om rättigheterna som följer av direktiv 2002/73/EG, vilket framgår av det låga antalet 
ärenden och klagomål på jämställdhetsområdet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna, 
fackföreningar, arbetsgivare och ideella organisationer att intensifiera sina insatser för att 
informera kvinnor om de möjligheter som sedan 2005 finns enligt den nationella 
lagstiftningen för den som utsatts för diskriminering.

17. Europaparlamentet konstaterar att förtroendet för det rättsliga skyddet är lågt bland dem 
som drabbats av diskriminering och uppmanar medlemsstaterna att i syfte att stärka 
garantierna för de drabbade sörja för att stödet till dessa personer är oberoende och 
kostnadsfritt. Medlemsstaterna uppmanas även att trygga det rättsliga skyddet för personer 
som försvarar eller vittnar till förmån för en person som skyddas av direktiv 2002/73/EG.

18. Europaparlamentet framhåller de positiva effekter som det nära samarbetet mellan 
jämställdhetsorgan och arbetsmiljöinspektorer kan ha för förebyggande och bedömning av 
förekomsten av diskriminering. Medlemsstaterna uppmanas att insistera på fortbildning 
för arbetsmiljöinspektorer om de nya ansvarsområden som följer av införlivandet av 
direktiv 2002/73/EG samt om de nya verktyg som införts, till exempel att bevisbördan 
flyttats.

19. Europaparlamentet poängterar de ideella organisationernas avgörande roll när det gäller 
att stödja den som drabbats av diskriminering och uppmanar de offentliga myndigheterna 
att öronmärka resurser för medlings- och stödprojekt, som kostar mer och är mer 
komplicerade att genomföra än informationskampanjer.

20. Europaparlamentet betonar även vikten av tillförlitliga, jämförbara och tillgängliga 
kvantitativa och kvalitativa indikatorer och könsuppdelad statistik för genomförandet och 
uppföljningen av detta direktiv. Parlamentet uppmanar jämställdhetsorganen att 
intensifiera sina insatser för att genomföra oberoende studier, offentliggöra oberoende 
rapporter och avge rekommendationer i frågor som hänger samman med diskriminering. 
Vidare vill parlamentet påminna om den roll som Europeiska jämställdhetsinstitutet 
spelar, som har i uppgift att samla in och analysera uppgifter om jämställdhet, öka EU-
medborgarnas medvetenhet om jämställdhetsfrågor och ta fram metodverktyg till stöd för 
integreringen av ett jämställdhetsperspektiv.

21. Europaparlamentet påpekar att man måste främja dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter för att tillämpa principen om likabehandling genom att övervaka praxis på 
arbetsplatserna, kollektivavtal, uppföranderegler, forskning samt utbyte av erfarenhet och 
god praxis. 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning införliva 
krav på att företagen tar fram och tillämpar årliga jämställdhetsplaner samt tryggar en 
jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.
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23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra arbetsgivarna att ge 
arbetstagarna och deras företrädare regelbunden jämställdhetsinformation.

24. Europaparlamentet insisterar på att man måste utveckla nationella mekanismer för att 
övervaka tillämpningen av principen om lika lön för lika arbete.

25. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om vikten av att aktivt integrera 
jämställdhetsperspektivet vid utarbetandet och genomförandet av lagar.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas parlament och de nationella jämställdhetsorganen. 
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MOTIVERING

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet som har en central roll 
inom gemenskapslagstiftningen. Ojämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden är dock 
fortfarande ett strukturellt problem – 2007 var skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män 
och kvinnor 28,4 procent i EU-271. Det är mycket viktigt att detta åtgärdas, inte bara av det 
uppenbara skälet att jämställdhet är en grundläggande rättighet, utan även för att 
Europeiska unionen vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars år 2000 anmodades att höja 
sysselsättningsgraden för kvinnor till minst 60 procent år 2010.

Siffrorna för löneklyftan visar dock att man inte enbart kan åtgärda ojämlikheten mellan 
könen genom sysselsättningsgrad utan även arbetets kvalitet måste beaktas. Enligt rapporten 
från Internationella fackliga samorganisationen 2008 om könsuppdelningen mellan olika 
sektorer leder kvinnors högre utbildning inte nödvändigtvis till att löneskillnaden minskar. I 
vissa fall ökar faktiskt skillnaden med utbildningsnivå.

Genom direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av direktiv 76/207/EEG 
tillhandahåller Europaparlamentet och rådet ett effektivt verktyg för medlemsstaterna för att 
stärka den nationella lagstiftningen när det gäller likabehandling av kvinnor och män på 
arbetsmarknaden.

Långsam eller bristande tillämpning av detta direktiv kommer dock att bli en fara för 
tillämpningen av Lissabonstrategin, och för EU:s möjlighet att utveckla sin fulla potential 
liksom sin sociala och ekonomiska kapacitet.

Efterlevnaden – en lägesrapport

Överträdelseförfaranden då genomförandeåtgärder inte har meddelats

När tidsfristen för införlivandet av direktivet gick ut (den 5 oktober 2005) hade 
nio medlemsstater inte meddelat vilka åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet.
Följaktligen inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot alla dessa medlemsstater, och 
detta ledde till två förfaranden för underlåtenhet att meddela genomförandeåtgärder mot 
Belgien och Luxemburg.

Överträdelseförfaranden på grund av brist på överensstämmelse

På grund av att bestämmelserna i direktivet är komplexa och nya upptäckte kommissionen en 
mängd svårigheter vid införlivande av direktivet, och sände därför formella underrättelser till 
22 medlemsstater under första halvåret 2007. Lagstiftningar i 23 länder har kontrollerats, och 
Spanien är den enda medlemsstat som inte har fått någon formell underrättelse.

                                               
1 Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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Detta innebär dock inte att alla dessa 22 medlemsstater har allvarliga problem med bristande 
överensstämmelse. Erfarenheten visar att många av kommissionens invändningar under 
överträdelseförfarandena åtgärdas efter de formella underrättelserna, särskilt efter det 
motiverade yttrandet.

Enligt kommissionen har alla medlemsstater svarat på de formella underrättelserna och 
kommissionen håller nu på att slutföra sin analys av svaren. Utskottet för kvinnors rättigheter 
och jämställdhet mellan kvinnor och män har informerats om att Estland och Finland redan 
mottagit ett motiverat yttrande. Senast vid 2008 års utgång förväntas kommissionen ha fattat 
beslut om uppföljningen av de förfaranden som fortfarande är öppna, dvs. tillkännagivande av 
motiverade yttranden eller avslutande av ärendena.

Ärenden som handläggs vid domstolen

EG-domstolen konstaterade nyligen att Belgien och Luxemburg har brutit mot skyldigheten 
att meddela genomförandeåtgärder trots att Luxemburg sedan dess har införlivat direktivet.

Den 27 maj 2008 diskuterades detta ärende i utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män, och kommissionen informerade om att den första 
rapporten om införlivande av detta betänkande kommer under första halvåret 2009, när 
utgången av överträdelseförfarandena har analyserats.

Definitioner

Definitioner har införlivats på ett felaktigt sätt i 15 medlemsstater.

Många medlemsstater har valt att ha en allmän definition av diskriminering utan omnämnande 
av könsdiskriminering, men användandet av allmänna termer kan leda till sidoeffekter som 
strider mot direktivets anda, exempelvis genom att hänvisningar till graviditet saknas eller 
krav på differentierad statistik över anmälningar om könsdiskriminering.

Det andra mest förekommande problemet vid införlivandet av detta direktiv är bristen på 
hänvisningar till definitionen av ”sexuella trakasserier” eller sammanblandningen av denna 
term med den allmänna definitionen av trakasserier, som gör det svårt att skydda den som 
utsatts för sexuella trakasserier särskilt när det gäller bevis.

Det är också ett vanligt problem att definitionen av indirekt diskriminering inte omfattas, trots 
att denna form nuförtiden troligen är den mest försåtliga formen av diskriminering. Såsom 
nämndes ovan visar förekomsten av löneskillnader som grundas på könstillhörighet hur 
kvinnor och män placeras in i olika arbetskategorier trots att de utför samma arbete, eller hur 
branscher med en hög andel kvinnliga arbetstagare ständigt återfinns i låglönebranscher.

Å andra sidan har vissa medlemsstater utvidgat eller förstärkt definitionerna genom att 
exempelvis infoga ett uttryckligt omnämnande av ”transsexuell identitet eller transsexuella 
uttryck” eller genom att beskriva diskriminering på grund av föräldraskap som en form av 
könsdiskriminering.
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Tillämpningsområde

Direktivets tillämpningsområde har inte följts i 18 medlemsstater. Det vanligaste är att 
egenföretagare samt verksamhet i arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer inte har 
omfattats.

I vissa medlemsstater har dock tillämpningsområdet utvidgats utöver kraven i direktivet för 
att också omfatta följande:

 Socialförsäkringsförmåner och socialt bistånd, hälso- och sjukvård, utbildning samt 
utbyte av varor och tjänster.
 Inte endast enskilda individer utan även grupper av personer, juridiska personer och 
organisationer.
 Inte endast löneutbetalningar utan också andra förmåner från arbetsgivaren som 
definieras som lön.
 Anställda som arbetar i nationella organisationer utanför medlemsstaten.

I Ungern har skyddet för gravida kvinnor också utvidgats till att omfatta dem som deltar i 
program för konstgjord befruktning.

De nationella jämställdhetsorganen

I artikel 8a i direktivet krävs att jämställdhetsorgan ska utses, och i alla svar utom två från 
medlemsstaterna till utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män bekräftades att ett sådant organ finns.

Kommissionen har dock noterat att 16 medlemsstater inte på ett riktigt sätt hade genomfört 
bestämmelserna eftersom jämställdhetsorganen inte hade alla befogenheter enligt direktivet 
eller eftersom kommissionen tvivlade på organens förmåga att fullgöra sina uppgifter på ett 
oberoende sätt.

Jämförelser visar att det finns betydande skillnader i hur dessa jämställdhetsorgan arbetar, på 
vilka grunder, vem som har tillsyn över dem, personella och ekonomiska resurser osv., även 
om de flesta svaren visade att det finns en tendens till övergripande organ som ska arbeta mot 
alla typer av diskriminering.

När det gäller personalresurser och ekonomiska resurser finns också väsentliga skillnader 
mellan medlemsstaterna. Problemet illustreras av två likartade svar från jämställdhetsorganen 
till utskottet: På grund av bristande resurser kan man inte ta itu med diskrimineringsärenden 
tillräckligt snabbt, eftersom det blir så svårt att genomföra ordentliga utredningar. Det är 
heller inte alltid möjligt att bistå personer i rätten som antas ha utsatts för diskriminering, även 
om det finns lagenliga möjligheter till det. Bristande resurser försvårar också tillsynen när det 
gäller jämställdhetsplaner och endast små undersökningar kan genomföras på 
jämställdhetsorganets eget initiativ.
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Organisatorisk struktur och behörighet

Vissa medlemsstater har inrättat helt nya jämställdhetsorgan medan många andra har breddat 
och preciserat befogenheterna för de redan befintliga.

Det finns i stort sett tre organisationsmodeller: medlemsstater med common law-system, 
medlemsstater med ombudsmannasystem och medlemsstater med rättssystem enligt romersk 
tradition.

I common law-systemen har jämställdhetsorganet befogenhet att genomföra utredningar och 
spela en roll vid alternativ tvistlösning. Ombudsmannen har däremot till uppgift att bekämpa 
diskriminering och kan delta i rättsprocesser. I system enligt den romerska traditionen 
tillkommer det vanligtvis fysiska och juridiska personer att delta i civilrättsliga, sociala och 
administrativa processer, och utredningen av fallen ligger på yrkesinspektörer.

Omfattningen av jämställdhetsorganens lagstadgade kompetens varierar stort mellan 
medlemsstaterna, från enbart bistånd utanför domstol till medling, rätten att genomföra 
utredningar på eget initiativ samt ingripande i rättsliga frågor.

De beslut och rekommendationer som de utfärdar är vanligtvis inte rättsligt bindande, även 
om de flesta jämställdhetsorgan anser att de innebär en stark moralisk skyldighet och i 
allmänhet efterlevs av domstolar och/eller arbetsgivare. Cyperns ombudsman är det enda 
organ som handlägger jämställdhets- och diskrimineringsfrågor och har befogenhet att utfärda 
sanktioner och bindande beslut.

Ett annat exempel är Nederländernas kommission för likabehandling, som är ett 
domstolsliknande organ (oberoende utredning, förhandling och avgörande) som agerar skilt 
från domstolsväsendet. Rättslig verkställighet av ett avgörande från kommissionen och 
skadeståndskrav kan dock endast ske genom domstol.

Flera jämställdhetsorgan har ett nära samarbete med yrkesinspektörer. Exempelvis det 
portugisiska jämställdhetsorganet besöker arbetsplatser eller anmodar den allmänna 
yrkesinspektionsmyndigheten att göra det, för att undersöka om diskriminering förekommer.

Arbetsgivarnas roll

I direktivet uppmuntras arbetsgivarna att främja likabehandling av kvinnor och män på 
arbetsplatsen på ett planerat och systematiskt sätt. I Nederländerna finns ett krav på att företag 
med fler än 30 anställda ska ha en jämställdhetsplan, och i Spanien är jämställdhetsplaner 
obligatoriska för företag med fler än 250 anställda eller om detta stadgas i kollektivavtalet. I 
den estniska jämställdhetslagen stadgas, å andra sidan, att arbetsgivarna ska samla in 
könsuppdelad statistik som rör arbetslivet.

Det civila samhällets roll

Svaren visar att kvinnor drar sig för att kräva sina rättigheter, och jämställdhetsorganen 
instämmer i att frånvaron av anmälningar står för en begränsad tilltro till skyddsmekanismen.
Såsom den grekiska ombudsmannen uttalar kan frånvaron av kontakt mellan institutionella 
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mekanismer och enskilda personer som utsatts för diskriminering endast åtgärdas genom 
samhällsorganisationer som verkar ute på fältet.

Det är viktigt att ta initiativ för att stärka det civila samhällets delaktighet, särskilt på regional 
och lokal nivå, utöver allmän information och kunskapskampanjer, som den största delen av 
de icke-statliga organisationernas medel går till. Organisationerna borde få medel för att på ett 
oberoende sätt bistå personer som utsatts för diskriminering och få behörighet att processa, 
såsom avses i artikel 6.3 i direktivet.

Det finns faktiskt flera webbplatser som drivs av icke-statliga organisationer som 
tillhandahåller rådgivning om diskriminering, och i ett fåtal medlemsstater kan personer som 
utsatts för diskriminering företrädas av icke-statliga organisationer.

Främjande av likabehandling av kvinnor och män

I nationell lagstiftning görs inga stora insatser för de mer allmänna aspekterna när det gäller 
att främja likabehandling såsom förebyggande åtgärder eller systematiska strategier mot 
diskriminering.

I kommissionens regelbundna rapporter om jämställdhet mellan kvinnor och män upprepas år 
efter år behovet av att förstärka integreringen av jämställdhetsperspektivet. Det 
jämställdhetsministerium som nyligen inrättades i Spanien visar att man gör sådana insatser, 
men få konkreta politiska och institutionella åtaganden har gjorts i medlemsstaterna för att 
verkligen integrera jämställdhetsperspektivet.

I artikel 8b.1 och 8b.2 i direktivet uppmuntras medlemsstaterna att främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Många medlemsstater betonar fackföreningarnas roll genom att 
utarbeta ett modellavtal med paragrafer om jämställdhet mellan kvinnor och män medan vissa 
av arbetsmarknadens parter ger uttryck för en allmän brist på information som påverkar 
exempelvis införandet av bestämmelser om indirekt diskriminering. Medlemsstaterna 
bekräftar också att regeringarna har ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter vid 
utarbetandet av genomförandelagstiftningen.
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