
AM\1222190SV.docx PE662.829v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

13.1.2021 A9-0234/1

Ändringsförslag 1
Annika Bruna, Christine Anderson, Jaak Madison, Filip De Man, Isabella Tovaglieri
för ID-gruppen

Betänkande A9-0234/2020
Maria Noichl
EU:s strategi för jämställdhet
(2019/2169(INI))

Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0234/2020

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi för jämställdhet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens rapport från 2019 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i EU,

– med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2014 om sexuell exploatering och 
prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten1,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det är ytterst viktigt att kvinnors och mäns rättigheter skyddas, samtidigt som deras lika 
värde och unika egenskaper respekteras och man säkerställer att de kompletterar 
varandra i sina olikheter.

B. Rätten till likabehandling är en grundläggande rättighet som fastslås i EU-fördragen och 
i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och som är avgörande för 
vidareutvecklingen av principen om likabehandling.

C. Alla former av våld mot kvinnor och män är en människorättskränkning. 
Lagstiftningsåtgärder och åtgärder för ökad medvetenhet bör inte leda till ökade 
motsättningar mellan de båda könen, utan motverka och sträva efter att undanröja alla 
uppenbara fall av kränkningar eller ojämlikhet.

D. Människohandel är en av de mest ondskefulla kränkningarna av de grundläggande 
rättigheterna och människans värdighet. Kvinnor och flickor utgör 80 procent av de 
registrerade människohandelsoffren och 95 procent av de registrerade offren för 

1 EUT C 285, 29.8.2017, s. 78.
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människohandel för sexuellt utnyttjande. Människohandeln utgör en allt större del av 
den organiserade brottsligheten och är en form av slaveri och en 
människorättskränkning och drabbar främst kvinnor och barn, särskilt med sexuellt 
utnyttjande som syfte. Prostitutionsmarknaden och porrindustrin ger näring åt 
människohandeln med kvinnor och barn och förvärrar våldet mot dem. Medlemsstaterna 
måste utforma sin socialpolitik och ekonomiska politik på ett sådant sätt att utsatta 
kvinnor och flickor får hjälp att att lämna prostitution, bland annat genom att utforma 
specifika sociala och ekonomiska strategier som syftar till att hjälpa dem.

E. Det finns strukturella orsaker till fattigdom och social utestängning som måste 
undanröjas och vändas, särskilt genom politiska åtgärder på områdena sysselsättning, 
bostäder, rörlighet, entreprenörskap och tillgång till offentlig service. Prostitution och 
människohandel för sexuellt utnyttjande, särskilt med kvinnor och barn, är en form av 
slaveri och ett frontalangrepp mot människans inneboende värdighet. Människohandeln 
ökar i hela världen till följd av att den organiserade brottsligheten växer och blir allt 
lönsammare. 

F. Psykologiska och sexuella trakasserier av kvinnor och män på arbetsplatsen och i 
hemmet måste fördömas å det starkaste.

G. Kvinnor bör ha rätt att välja att ägna sig åt sin roll som mödrar, eftersom detta är 
avgörande för nästa generation. Den demografiska nedgång som alla medlemsstater står 
inför är en källa till stor oro och ett skäl att stödja mödrar och deras familjer. Gravida 
kvinnor måste ha tillgång till förstklassig hälso- och sjukvård, stöd och information så 
att de kan fullfölja sin graviditet på ett bra sätt. Fuktsamhetstalet i EU som helhet är 
ohållbart lågt, med endast 1,55 barn per kvinna.

H. Kvinnor är framgångsrika inom många olika yrkesgrupper, till exempel som informella 
omsorgsgivare, lärare, domare, läkare och sjuksköterskor2, och kvinnor utgör 
majoriteten av alla med examen från högre utbildning inom alla ämnesområden, med 
undantag av informationsteknik och ingenjörsvetenskap3.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa rättvis och lika 
behandling av kvinnor och män och att undanröja diskriminering och alla former av 
våld, med samtidig respekt för de befintliga skillnaderna i fråga om köns- eller 
rasegenskaper.

2. Europaparlamentet efterlyser främjande av ett samhälle där man belönar meriter istället 
för att införa kvoter som det enda verktyget för att skapa balans mellan könen sett till 
yrkesliv, ledande ställningar, privatliv och utbildning. Parlamentet konstaterar att könen, 
som har samma värde och sina egna förmågor och kompletterande styrkor, kompletterar 
varandra.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja familjen som grundläggande 
enhet genom att främja och stödja mödrarnas roll i en tid då de farligt låga födelsetalen i 
hela EU hotar våra nationers överlevnad. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att 

2 Världshälsoorganisationen, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: Analysis 
of 104 countries, mars 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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förbättra mammaledigheten och att ta hänsyn till det obetalda hushållsarbete som 
kvinnor utför.

4. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att åtgärda sådana utmaningar som 
högre grad av självmord, mord och hemlöshet bland män.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att bekämpa all organiserad 
brottslighet, särskilt människohandel, prostitution och pornografi, som utnyttjar och 
förnedrar brottsoffren, oftast kvinnor och barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
eftertryckligen att ställa sig bakom lagföringen av köpare av sexuella övergrepp och att 
stödja och skydda offren.

6. Europaparlamentet slår fast att sexuellt utnyttjande för surrogatmoderskap och 
reproduktiva ändamål eller ändamål såsom tvångsäktenskap, prostitution och pornografi 
är oacceptabelt och en kränkning av människans värdighet och de mänskliga 
rättigheterna.

7. Europaparlamentet begär respekt för medlemsstaternas suveränitet och nationella 
befogenheter på området kvinnors rättigheter, inklusive abortlagstiftning och 
sexualundervisning, där det inte finns några rättsligt bindande internationella rättigheter. 
Parlamentet fördömer alla ideologier som stöder kvinnlig könsstympning, 
tvångssterilisering, så kallat hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att främja den europeiska livsstilen 
genom att lagföra alla som gjort sig skyldiga till sådana förnedrande gärningar. 
Parlamentet pekar därför ut massmigrationen och de därav följande försöken att 
islamisera Europa som ett hot mot vår säkerhet och ett angrepp mot religionsfriheten 
och kvinnors rättigheter.

8. Europaparlamentet understryker att våld mot kvinnor är ett av de främsta skälen till 
hemlöshet bland kvinnor. Parlamentet uppmanar därför eftertryckligen kommissionen 
att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor som leder till långa 
perioder av hemlöshet.

9. Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till medlemsstaterna att stödja personer 
som utsatts för övergrepp, särskilt utsatta kvinnor och barn, genom att erbjuda skyddat 
boende, psykologiskt stöd och annan praktisk hjälp.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, mot bakgrund av de bevisade 
fördelarna med bröstmjölk för nyfödda, främja amning, särskilt av för tidigt födda barn. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja strategier som ökar användningen av 
bröstmjölk, såväl amning som donerad bröstmjölk, för för tidigt födda barn, och att 
främja gränsöverskridande nyttjande av mjölkbanker, så att kvinnor i gränsregioner kan 
utnyttja detta stöd vid behov.

11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stödja kvinnor och män i deras 
sociala, psykologiska och hälsomässiga utmaningar, med beaktande av deras olika 
problem, inbegripet sådana som i första hand drabbar män, såsom högre 
självmordsfrekvens, förlorade föräldrarättigheter i samband med skilsmässor och 
omfattande hemlöshet.
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12. Europaparlamentet upprepar att kvinnor måste ha tillträde till samma befattningar och 
samma lön i de fall som de har samma arbete och samma förmågor som män.

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

Or. en


