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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Unionen bygger bland annat på jämställdhet mellan kvinnor och män, och i artikel 8 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att unionen i all sin 
verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män 
och främja jämställdhet mellan dem, och därför måste jämställdhet införlivas i all 
politik och beaktas på alla nivåer av budgetförfarandet genom jämställdhetsintegrering 
och jämställdhetsbudgetering. Att säkerställa samstämdhet mellan deras budget- och 
ansvarsfrihetsförfaranden och de externa åtgärderna på området främjande av 
jämställdhet är mycket viktigt för parlamentets och de övriga EU-institutionernas 
trovärdighet.

B. Budgetar är inte könsneutrala och måste därför fastställas med det tydliga målet att 
bekämpa diskriminering och målet att gynna båda könen i lika hög grad. 

C. Unionen har åtagit sig att genomföra målen för hållbar utveckling, däribland mål 5 om 
jämställdhet.

D. Parlamentet har upprepade gånger krävt att programmet för rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap ska få tillräcklig finansiering, och att det särskilda Daphneinitiativet 
i programmet ska lyftas fram så mycket som möjligt. Parlamentet har krävt att alla 
insatser relaterade till bekämpning av våld mot kvinnor ska fortsätta genom att ett 
oberoende budgetanslag öronmärks för detta ändamål också i programmet för 
rättigheter och värden i den fleråriga budgetramen 2021–2027.

E. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på arbetsmarknaden och i det offentliga och 
politiska livet, och ägnar oproportionerligt mer tid än män åt obetalt hushålls- och 
omsorgsarbete.

F. I förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 eftersträvas ett 
fortsatt stöd till strategiska investeringar och hållbar tillväxt för att förbättra den 
ekonomiska sammanhållningen och skapa sysselsättning, särskilt för unga, äldre och 
personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang är det också viktigt att 
fokusera på att öka kvinnors, inbegripet hbti-kvinnors, deltagande på arbetsmarknaden 
genom att bl.a. investera i infrastruktur och offentliga tjänster för att stödja balans 
mellan arbete och privatliv samt öka kvinnors potential inom alla sektorer av ekonomin, 
även i den digitaliserade ekonomin och inom informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), liksom 
i ledande befattningar, samt minska sysselsättnings- och löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män.

G. Digitaliseringen har en betydande inverkan på arbetsmarknaden, bl.a. genom att den 
skapar nya arbetstillfällen och mer flexibla arbetsvillkor som exempelvis distansarbete, 
vilket kan fungera som ett effektivt verktyg för att ge kvinnor och män bättre 
möjligheter att förena arbete och privatliv.
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H. Jämställdhet är ett centralt mål för unionen, men det är fortfarande kraftigt 
underfinansierat. Europeiska jämställdhetsinstitutet konstaterade 2019 att endast 1 % av 
unionens struktur- och investeringsfonder har avsatts för främjande av jämställdhet inom 
ramen för unionens budget för 2020. Ändå innebär bristande jämställdhet och 
diskriminering en enorm ekonomisk kostnad för både kvinnor och samhället. 
Världsbanken uppskattar att cirka 145 biljoner euro går förlorade i humankapitaltillgångar 
till följd av löneskillnader mellan könen. Enbart i England och Wales kostar våld i nära 
relationer omkring 33 miljarder dollar per år enligt UN Women 2016.

1. Europaparlamentet upprepar sitt eftertryckliga krav på att jämställdheten mellan kvinnor 
och män ska främjas genom att stödja jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering på alla nivåer inom ramen för budgetförfarandet, bl.a. vid 
slutförhandlingarna om nästa fleråriga budgetram, och att budgetutgifterna ska 
användas som ett effektivt verktyg för att bekämpa befintlig ojämlikhet och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män, inbegripet mellan hbti-kvinnor och hbti-män. 
Parlamentet påminner om att jämställdhetsbudgetering är en metod som måste tillämpas 
på alla unionens budgetposter. Parlamentet påminner om vikten av ökade resurser för 
jämställdhet för att uppnå betydande framsteg och behovet av bättre kanalisering och 
övervakning av unionens finansiering i detta avseende, i synnerhet när det gäller 
medlemsstater som kränker rättsstatsprincipen och där kvinnors rättigheter är på 
tillbakagång.

2. Europaparlamentet understryker att jämställdhetsbudgetering måste bli en integrerad del 
av budgetförfarandet i samtliga budgetposter, och inte bara i de program där 
jämställdhetseffekterna är mest uppenbara, så att budgetutgifterna blir ett effektivt 
verktyg för att främja jämställdhet.

3. Europaparlamentet påminner om att jämställdhetsbudgetering är en aspekt av en bredare 
strategi för jämställdhetsintegrering och påpekar vikten av jämställdhetsintegrering 
i alla faser av den politiska processen.

4. Europaparlamentet påminner om att ett av kraven för att genomföra 
jämställdhetsbudgetering är att det planeras för oberoende budgetposter för riktade 
åtgärder med koppling till jämställdhetsmål. Parlamentet upprepar därför sin begäran om 
att det också ska inrättas en oberoende budgetpost för målet i programmet för rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap avsedd att främja jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

5. Europaparlamentet beklagar de senaste årens tendens att minska unionens medel för 
bekämpning av allt slags våld mot kvinnor och flickor, och upprepar sitt krav på ökade 
resurser till det särskilda Daphneinitiativet inom det nuvarande programmet för 
rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och att ökningen bibehålls i programmet för 
rättigheter och värde. Det bör säkerställas att tillräcklig finansiering görs tillgänglig för 
insatser mot både våld mot kvinnor och flickor, inbegripet kvinnlig könsstympning, och 
människohandel, särskilt människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, inom ramen 
för ett effektivt genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja program och åtgärder som särskilt tar itu med trakasserier, 
inbegripet sexuella trakasserier.
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6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål ratificera 
Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld 
i hemmet, med särskild hänsyn till konventionens roll när det gäller att skydda kvinnor 
och flickor från våld och de ekonomiska konsekvenser detta får för offren och 
samhället. Parlamentet begär att relevanta unionsmedel ska användas till att förbereda 
eller fortsätta arbetet med genomförandet av Istanbulkonventionen i medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta alla insatser som syftar till att 
förhindra och bekämpa allt slags våld mot kvinnor inom ramen för det program som 
ersätter programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap i nästa fleråriga 
budgetram, med ett oberoende budgetanslag till bekämpning av könsbaserat våld mot 
kvinnor och särskild uppmärksamhet på bekämpning av människohandel och sexuell 
exploatering samt hederskultur och hedersrelaterat våld.

8. Europaparlamentet understryker behovet av särskild finansiering till stöd för de mest 
utsatta kvinnorna och flickorna i samhället, särskilt kvinnor med funktionsnedsättning 
samt kvinnor som är flyktingar och offer för människohandel och övergrepp. Parlamentet 
stöder i detta avseende både ökade åtagande- och betalningsbemyndiganden i de två 
delarna av programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

9. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att förstärka budgetanslagen till stöd 
för kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både inom och 
utanför unionen, eftersom tillgången till detta hotas alltmer.

10. Europaparlamentet uppmanar unionen att stödja kvinnorättsorganisationer och 
kvinnorättsaktivister och deras arbete samt att öka deras representation i 
EU:s beslutsprocesser.

11. Europaparlamentet upprepar sin begäran om ökade resurser från unionens 
strukturfonder för att upprätthålla kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter, särskilt 
genom åtgärder för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och investeringar 
i offentliga omsorgstjänster av hög kvalitet.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att använda de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, dvs. Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Europeiska socialfonden (ESF), för att främja kvinnors sysselsättning, inbegripet genom 
att finansiera omsorgstjänster av hög kvalitet och till en överkomlig kostnad.

13. Europaparlamentet kräver budgetanslag till stöd för kvinnors företagande och kvinnors 
ekonomiska oberoende, och för att säkerställa och främja kvinnors tillgång till 
specialiserad yrkesutbildning, lån till rimlig kostnad och finansiering av eget kapital 
genom unionens program och fonder, såsom Cosme, Horisont 2020 och ESF, för att 
maximera kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, i synnerhet ensamstående mödrar, 
omsorgsgivare och kvinnor som återvänder till arbetsmarknaden efter ett långt uppehåll, 
i syfte att öka deras anställbarhet. När det gäller dessa fonder för vilka tillräckliga 
anslag bör avsättas, begär parlamentet att jämställdhet ska främjas genom utbildning 
och hälso- och sjukvård samt ökad integrering av ett jämställdhetsperspektiv och målet 
att uppnå jämställdhet inom ramen för varje program.
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14. Europaparlamentet noterar med oro det låga antalet kvinnliga studenter inom 
IKT-relaterade ämnen och upprepar att den budget som kommissionen har föreslagit på 
detta område måste återinföras. Parlamentet tillägger att det för att överbrygga denna 
skillnad mellan könen behövs tillräckliga medel för att förbättra utbildning, stödja 
kvinnliga företagare i den digitala sektorn och anordna fler upplysningskampanjer.

15. Europaparlamentet betonar behovet av att överbrygga den digitala klyftan mellan 
kvinnor och män, vilken leder till stora skillnader på arbetsmarknaden, genom att 
öronmärka medel till utbildning och stödja kvinnliga egenföretagare.

16. Europaparlamentet betonar behovet av att öronmärka resurser för att uppmuntra 
kvinnors intresse för den digitala ekonomin och sektorer såsom IKT- och 
STEM-sektorerna, och för att stödja dem i detta sammanhang.

17. Europaparlamentet betonar vikten av tillräcklig öronmärkning av anslagen för 
ungdomssysselsättningsinitiativet för att bekämpa särskilt den höga 
ungdomsarbetslösheten. Parlamentet efterlyser ett jämlikt deltagande av flickor och 
unga kvinnor i de åtgärder som omfattas av ungdomssysselsättningsinitiativet, och 
begär att särskild uppmärksamhet ägnas åt högkvalitativa utbildningsmöjligheter och 
sysselsättning för dem, särskilt i den digitaliserade ekonomin och inom IKT- och 
STEM-sektorerna, där kvinnor är kraftigt underrepresenterade både vad gäller 
utbildning och sysselsättning, vilket skapar en digital klyfta mellan kvinnor och män. 
Parlamentet anser att åtgärder som ungdomssysselsättningsinitiativet inte endast bör 
bidra till integrationen av unga på arbetsmarknaden, utan även till att främja 
sysselsättning av hög kvalitet. Parlamentet slår fast att särskild uppmärksamhet även bör 
ägnas åt finansiering av kvalitetsutbildning i frågor som sexism, sexuella trakasserier, 
mobbning och hatpropaganda, med uppmuntran till lika deltagande av flickor, unga 
kvinnor samt pojkar och unga män.

18. Europaparlamentet påminner om att ett mycket stort antal flyktingar och asylsökande 
som kommer till EU är kvinnor och barn. Parlamentet framhåller att 
jämställdhetsintegrering också är en av de grundläggande principerna för asyl-, 
migrations- och integrationsfonden (Amif), och upprepar sin uppmaning att beakta 
jämställdhetsperspektivet när det gäller migrations- och asylpolitiken genom att anslå 
särskilda medel för att förhindra könsrelaterat våld och säkerställa tillgång till hälso- 
och sjukvård och reproduktiv hälsa med tillhörande rättigheter.

19. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att säkerställa en tillräcklig budget 
för mänsklig utveckling för att genomföra Agenda 2030 och uppnå målen för hållbar 
utveckling, däribland mål 5. Parlamentet påminner om unionens åtagande att investera 
20 % av det offentliga utvecklingsbiståndet i mänsklig utveckling, och efterlyser 
lämpliga anslag för mänsklig utveckling för att stödja åtgärder och projekt som syftar 
till att utrota fattigdom bland kvinnor och barn, främja bättre integration på 
arbetsmarknaden, undanröja löneskillnader mellan kvinnor och män, bekämpa våld mot 
kvinnor, barn och ungdomar samt förbättra tillgången till och tillhandahållandet av 
hälso- och sjukvård, inbegripet vård relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och 
därtill hörande rättigheter, och främja utbildning, jämställdhet och socialt skydd inom 
ramen för programmet Globala allmänna nyttigheter och utmaningar.
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20. Europaparlamentet kräver att det även i fortsättningen ska avsättas budgetmedel till 
bekämpning av kvinnlig könsstympning i programmen för yttre åtgärder, inbegripet 
instrumentet för utvecklingssamarbete.

21. Europaparlamentet betonar att till följd av den finansiella och ekonomiska krisen har 
den ekonomiska och sociala ojämlikheten liksom ojämlikheten på arbetsmarknaden och 
mellan könen inom och mellan medlemsstaterna ökat under det senaste årtiondet. 
Parlamentet påminner om Europeiska jämställdhetsinstitutets viktiga roll när det gäller 
att öka kunskaperna om omfattningen av och orsakerna till bristande jämställdhet 
i unionen, och kräver att tillräckliga anslag ska avsättas för institutets budget och 
tjänsteförteckning och att dess oberoende ska bibehållas, vilket kommer att säkra att 
institutet fungerar smidigt och kan genomföra ambitiösa projekt. Parlamentet efterlyser 
också ökade resurser för budgetposten ”Främja icke-diskriminering och jämlikhet”.

22. Europaparlamentet uppmärksammar att Europeiska jämställdhetsinstitutet 2019 
konstaterat att jämställdhetsintegrering ”behandlas som en fråga med liten inverkan på 
det faktiska innehållet i finansieringsprogrammen”. Parlamentet efterlyser därför 
kraftfulla och omfattande åtgärder för att förbättra arbetet till förmån för 
jämställdhetsintegrering, inbegripet ett förnyat fokus på främjandet av 
ansvarsskyldighet och transparens i den finanspolitiska planeringen och ökad 
jämställdhetsmedvetenhet i budgetarbetet.

23. Europaparlamentet rekommenderar särskilt ökade anslag för att genom lämpliga 
program göra det möjligt att främja skyddet av moderskap, föräldraskap och spädbarn. 
Parlamentet begär därför att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt mödra- och 
barnhälsovård i EU:s budget för 2020. Parlamentet rekommenderar dessutom att medel 
ska säkerställas för att försvara, främja och stödja amning, för att på detta sätt bidra till 
uppnåendet av WHO:s mål om att 50 % av alla spädbarn i världen senast 2025 ska ges 
endast bröstmjölk under de första sex levnadsmånaderna, vilket bland annat förutsätter 
att mamma- och pappaledigheten är tillräckligt lång och att ersättningen under denna tid 
är tillräcklig.

24. Europaparlamentet kräver budgetanslag till de särskilda behoven hos olika grupper av 
kvinnor som står inför en rad olika ekonomiska utmaningar, inbegripet men inte begränsat 
till fattigdom med avseende på hygienartiklar bland unga flickor, fattigdom bland 
ensamstående kvinnliga pensionärer och pensionsklyftan mellan kvinnor och män, obetalt 
omsorgsarbete och tidsfattigdom bland mödrar och kvinnliga omsorgsgivare samt 
socioekonomisk utestängning och diskriminering på arbetsmarknaden av kvinnor av 
afrikansk eller asiatisk härkomst eller kvinnor som hör till en etnisk minoritet.
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