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FÖRSLAG

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

A. Jämställdhet är en av de värderingar som Europeiska unionen grundar sig på och 
unionen har förbundit sig att främja jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet i 
enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget.

B. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uppmanat kommissionen att främja och 
förverkliga tillämpningen av jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och 
könsspecifik konsekvensbedömning inom unionens relevanta politikområden, och 
samtidigt uppmanat revisionsrätten att införliva ett jämställdhetsperspektiv, inbegripet 
könsuppdelade uppgifter, i sina rapporter om genomförandet av unionens budget.

1. Europaparlamentet begär att kvinnors rättigheter och jämställdhet ska integreras i alla 
politikområden. Parlamentet upprepar därför sin uppmaning att tillämpa 
jämställdhetsbudgetering i budgetförfarandet, även under genomförandet av budgeten 
och utvärderingen av dess genomförande.

2. Europaparlamentet upprepar att det i budgetposterna för programmet Rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap 2014–2020 bör anges vilka resurser som tilldelats vart 
och ett av programmets mål för jämställdhet, så att vederbörlig redovisning av medlen 
för detta ändamål säkerställs.

3. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att det ska finnas en separat budgetpost för 
det specifika målet Daphne i programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. 
Parlamentet noterar de framsteg som gjorts i utvecklingen av en EU-omfattande 
undersökning, med en gemensam metod och ett gemensamt frågeformulär, för att 
regelbundet samla in jämförbara uppgifter om könsrelaterat våld i alla EU:s 
medlemsstater. Parlamentet förväntar sig att de första resultaten av pilotfasen av 
undersökningen ska kunna läggas fram under 2019 så att undersökningen från 2020–
2021 och framåt ska kunna genomföras enligt planerna1. 

4. Europaparlamentet betonar att större insatser måste göras för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i områdena forskning och integration. Parlamentet välkomnar 
därför att andelen kvinnliga deltagare i Horisont 2020-projekt var 42 % av den totala 
arbetskraften fram till januari 2019. Parlamentet beklagar däremot att kvinnor endast 
representerade 28 % av projektsamordnarna, och att endast 32,4 % av bidragen tog 
hänsyn till jämställdhetsaspekten i forsknings- och innovationsinnehållet2. 

5. Europaparlamentet insisterar på insamling av könsuppdelade uppgifter om 
stödmottagare och deltagare i EU-finansierade program.

1 Programme Statements of operational expenditure COM(2019) 400 - juni 2019 - s. 360
2 Se föregående fotnot s. 74

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

