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13.1.2021 A9-0234/2

Ändringsförslag 2
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att respektera åtagandena i 
arbetsprogrammet för 2020 i alla översyner 
och att inom skälig tid lägga fram ett 
förslag till bindande åtgärder för insyn i 
lönesättningen, en EU-strategi för 
brottsoffers rättigheter, ett EU-ramverk om 
strategier för jämlikhet för och 
integration av romer efter 2020, en ny 
EU-strategi för utrotande av 
människohandel och en EU-handlingsplan 
för jämställdhet och kvinnors egenmakt i 
yttre förbindelser för 2021–2025.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att respektera åtagandena i 
arbetsprogrammet för 2020 i alla översyner 
och att lägga fram ett förslag till bindande 
åtgärder för insyn i lönesättningen, en EU-
strategi för brottsoffers rättigheter och en 
ny EU-strategi för utrotande av 
människohandel. Parlamentet beklagar att 
förslaget om bindande åtgärder för insyn i 
lönesättningen inte infördes 2020 som 
planerat.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Ändringsförslag 3
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet ser med oro på 
att det inte finns något uttryckligt förbud 
mot diskriminering på grund av 
könsidentitet och könsuttryck i EU-rätten. 
Parlamentet konstaterar att hbtqi plus-
personer fortfarande utsätts för 
diskriminering, trakasserier och 
utestängning från arbetsmarknaden. 
Parlamentet påminner om sina resolutioner 
av den 14 februari 2019 om framtiden för 
handlingsplanen för hbti-personer37 
respektive den 18 december 2019 om 
allmän diskriminering och hatpropaganda 
som drabbar hbti personer38. Vidare 
uppmanar parlamentet kommissionen att 
snarast möjligt anta den strategiska 
ramen för jämlikhet för hbtqi plus-
personer som en uppföljning av 
handlingsplanen för hbti-personer 2016–
2019 och att inbegripa specifika åtgärder 
för att motverka diskriminering på 
arbetsplatsen på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet, könsuttryck eller 
könsegenskaper.

____________________

37 Antagna texter, P8_TA(2019)0129.
38 Antagna texter, P8_TA(2019)0101.

29. Europaparlamentet ser med oro på 
att det inte finns något uttryckligt förbud 
mot diskriminering på grund av 
könsidentitet och könsuttryck i EU-rätten. 
Parlamentet konstaterar att hbtqi plus-
personer fortfarande utsätts för 
diskriminering, trakasserier och 
utestängning från arbetsmarknaden. 
Parlamentet påminner om sina resolutioner 
av den 14 februari 2019 om framtiden för 
handlingsplanen för hbti-personer37 
respektive den 18 december 2019 om 
allmän diskriminering och hatpropaganda 
som drabbar hbti personer38. Parlamentet 
välkomnar antagandet av den första 
hbti plus-strategin någonsin, och 
uppmanar kommissionen att följa upp sin 
handlingsplan för hbti-personer 2016–
2019 med specifika åtgärder för att 
motverka diskriminering på arbetsplatsen 
på grund av sexuell läggning, könsidentitet, 
könsuttryck eller könsegenskaper.

____________________

37 Antagna texter, P8_TA(2019)0129.
38 Antagna texter, P8_TA(2019)0101.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/4

Ändringsförslag 4
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet uppmanar, i 
detta sammanhang, kommissionen att 
lägga fram ett direktiv om kampen mot 
människohandel för sexuellt utnyttjande i 
EU, eftersom människohandel för sexuellt 
utnyttjande utgör den mest utbredda 
formen av människohandel.

utgår

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Ändringsförslag 5
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 53

Förslag till resolution Ändringsförslag

53. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att lägga fram 
bindande åtgärder för insyn i 
lönesättningen före utgången av 2020, 
vilket kan vara ett användbart verktyg för 
att upptäcka klyftor och diskriminering 
inom samma sektor och överbrygga 
löneklyftan mellan könen. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang att det behövs 
ett omfattande samarbete med, och full 
inkludering av, arbetsmarknadens parter 
och alla berörda aktörer i linje med 
nationell praxis och nationella traditioner. 
Parlamentet påpekar dock att frågan om 
lika lön för lika eller likvärdigt arbete 
mellan män och kvinnor inom olika 
yrkessektorer fortfarande måste behandlas 
så att den omfattar skillnader i lön för 
likvärdigt arbete på den könssegregerade 
arbetsmarknaden, med lägre löner inom 
vissa sektorer som främst sysselsätter 
kvinnor, såsom vård och omsorg, 
detaljhandel, försäljning och utbildning, 
jämfört med t.ex. tillverkningssektorn eller 
tekniska yrken, som anställer fler män. 
Parlamentet rekommenderar starkt 
inkluderingen av principen om lika lön för 
kvinnor och män för likvärdigt arbete, som 
skulle kunna definieras på följande sätt: 
”Arbete ska anses likvärdigt om det utförda 
arbetet, baserat på en jämförelse mellan två 
grupper av arbetstagare som inte har 
bildats på ett godtyckligt sätt, är jämförbart 

53. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att lägga fram 
bindande åtgärder för insyn i 
lönesättningen, vilket kan vara ett 
användbart verktyg för att upptäcka klyftor 
och diskriminering inom samma sektor och 
överbrygga löneklyftan mellan könen. 
Parlamentet beklagar dock att 
offentliggörandet av detta förslag har 
försenats, och uppmanar kommissionen 
att lägga fram förslaget så snart som 
möjligt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att det behövs ett omfattande 
samarbete med, och full inkludering av, 
arbetsmarknadens parter och alla berörda 
aktörer i linje med nationell praxis och 
nationella traditioner. Parlamentet påpekar 
dock att frågan om lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete mellan män och kvinnor 
inom olika yrkessektorer fortfarande måste 
behandlas så att den omfattar skillnader i 
lön för likvärdigt arbete på den 
könssegregerade arbetsmarknaden, med 
lägre löner inom vissa sektorer som främst 
sysselsätter kvinnor, såsom vård och 
omsorg, detaljhandel, försäljning och 
utbildning, jämfört med t.ex. 
tillverkningssektorn eller tekniska yrken, 
som anställer fler män. Parlamentet 
rekommenderar starkt inkluderingen av 
principen om lika lön för kvinnor och män 
för likvärdigt arbete, som skulle kunna 
definieras på följande sätt: ”Arbete ska 
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med beaktande av sådana faktorer som 
arbetsförhållandena, den grad av ansvar 
som arbetstagarna har och de fysiska eller 
psykiska krav som arbetet kräver”. 
Parlamentet påpekar att könsneutrala 
verktyg för arbetsvärdering och 
klassificeringskriterier behöver utvecklas 
för detta ändamål.

anses likvärdigt om det utförda arbetet, 
baserat på en jämförelse mellan två 
grupper av arbetstagare som inte har 
bildats på ett godtyckligt sätt, är jämförbart 
med beaktande av sådana faktorer som 
arbetsförhållandena, den grad av ansvar 
som arbetstagarna har och de fysiska eller 
psykiska krav som arbetet kräver”. 
Parlamentet påpekar att könsneutrala 
verktyg för arbetsvärdering och 
klassificeringskriterier behöver utvecklas 
för detta ändamål.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Ändringsförslag 6
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 97

Förslag till resolution Ändringsförslag

97. Europaparlamentet understryker att 
insatserna i samband med covid-19-
epidemin skulle kunna användas för att 
inrätta ytterligare budgetmedel som 
medlemsstaterna kan utnyttja för att stödja 
våldsoffer. 

97. Europaparlamentet understryker att 
insatserna i samband med covid-19-
epidemin bör användas för att inrätta 
ytterligare budgetmedel som 
medlemsstaterna kan utnyttja för att stödja 
våldsoffer. 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Ändringsförslag 7
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 100

Förslag till resolution Ändringsförslag

100. Europaparlamentet betonar behovet 
av att öka de resurser som finns tillgängliga 
för EU-program för främjande av 
jämställdhet och kvinnors rättigheter i 
nästa fleråriga budgetram, särskilt 
återhämtningsplanen Next Generation 
EU, och uppmanar kommissionen att se 
till att en klausul om 
jämställdhetsintegrering införs i det 
reviderade förslaget till nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att öka sina 
ansträngningar för att införa 
jämställdhetsbudgetering som en integrerad 
del av budgetförfarandet i alla dess stadier 
och budgetposter, och att inkludera 
oberoende budgetposter för riktade 
åtgärder. Parlamentet understryker att varje 
ny åtgärd, mekanism eller strategi bör 
genomgå en könsspecifik 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen och rådet att investera i 
omsorgsekonomin och att anta en särskild 
"Vårdgiv för Europa", som ett komplement 
till den europeiska gröna given.

100. Europaparlamentet betonar behovet 
av att öka de resurser som finns tillgängliga 
för EU-program för främjande av 
jämställdhet och kvinnors rättigheter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka sina ansträngningar för att införa 
jämställdhetsbudgetering som en integrerad 
del av budgetförfarandet i alla dess stadier 
och budgetposter, och att inkludera 
oberoende budgetposter för riktade 
åtgärder. Parlamentet understryker att varje 
ny åtgärd, mekanism eller strategi bör 
genomgå en könsspecifik 
konsekvensbedömning. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen och rådet att investera i 
omsorgsekonomin och att anta en särskild 
"Vårdgiv för Europa", som ett komplement 
till den europeiska gröna given. 
Parlamentet välkomnar att 
jämställdhetsintegrering för första gången 
någonsin kommer att vara en 
övergripande prioritering i den fleråriga 
budgetramen, och att detta kommer att 
åtföljas av en grundlig 
konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv och övervakning 
av programmen.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Ändringsförslag 8
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 117

Förslag till resolution Ändringsförslag

117. Europaparlamentet påminner om 
sin resolution av den 12 februari 2019 om 
behovet av en förstärkt strategisk EU-ram 
för nationella strategier för integrering av 
romer efter 202042, där det konstateras att 
det i de flesta medlemsstater inte har 
noterats någon förbättring när det gäller 
tillgång till arbete, att bostadssituationen 
fortfarande är mycket svår, att endast små 
framsteg har gjorts när det gäller fattigdom, 
och att det finns ett behov av ett starkt 
jämställdhetsperspektiv i EU-ramen. 
Parlamentet är oroat över förekomsten av 
hatpropaganda mot romer i samband med 
covid-19-pandemin, och de extra 
begränsningar som vissa medlemsstater har 
infört för att sätta romska 
befolkningsgrupper i karantän, vilket kan 
få negativa konsekvenser för de mest 
sårbara grupperna bland romerna, till 
exempel flickor, unga kvinnor, äldre 
kvinnor, personer med 
funktionsnedsättning och hbtqi plus-
personer. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att snarast 
möjligt anta EU:s strategiska ram för 
jämlikhet för och integrering av romer, 
samt att analysera covid-19-krisens 
konsekvenser för romerna och vidta 
åtgärder för att förhindra ett bakslag mot 
dem.

117. Europaparlamentet påminner om 
sin resolution av den 12 februari 2019 om 
behovet av en förstärkt strategisk EU-ram 
för nationella strategier för integrering av 
romer efter 202042, där det konstateras att 
det i de flesta medlemsstater inte har 
noterats någon förbättring när det gäller 
tillgång till arbete, att bostadssituationen 
fortfarande är mycket svår, att endast små 
framsteg har gjorts när det gäller fattigdom, 
och att det finns ett behov av ett starkt 
jämställdhetsperspektiv i EU-ramen. 
Parlamentet är oroat över förekomsten av 
hatpropaganda mot romer i samband med 
covid-19-pandemin, och de extra 
begränsningar som vissa medlemsstater har 
infört för att sätta romska 
befolkningsgrupper i karantän, vilket kan 
få negativa konsekvenser för de mest 
sårbara grupperna bland romerna, till 
exempel flickor, unga kvinnor, äldre 
kvinnor, personer med 
funktionsnedsättning och hbtqi plus-
personer. Parlamentet välkomnar 
antagandet av EU:s strategiska ram för 
jämlikhet för och integrering av romer, 
som gör det möjligt att analysera covid-19-
krisens konsekvenser för romerna och vidta 
åtgärder för att förhindra ett bakslag mot 
dem.

____________________
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____________________

42 Antagna texter, P8_TA(2019)0075.
42 Antagna texter, P8_TA(2019)0075.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/9

Ändringsförslag 9
Maria Noichl

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

Förslag till resolution
Punkt 122

Förslag till resolution Ändringsförslag

122. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att snabbt anta den nya 
tredje handlingsplanen för jämställdhet, 
som bygger på den nuvarande andra 
handlingsplanen för jämställdhet, så att 
den kan börja genomföras 2021 som ett 
nyckelinstrument för att främja 
jämställdhet och stärka kvinnors och 
flickors ställning i yttre förbindelser. 
Parlamentet betonar att detta dokument 
måste utformas som ett meddelande och 
åtföljas av tydliga, mätbara och tidsbundna 
indikatorer, inbegripet en fördelning av 
roller och ansvar till de olika aktörerna. 
Parlamentet begär att man i den nya 
handlingsplanen ska bibehålla målet om 
att 85 procent av alla nya program ska 
bidra till jämställdhet, och att man 
fastställer ett nytt mål om att 20 procent av 
programmen ska ha jämställdhet som 
huvudsakligt mål. Parlamentet begär att det 
nya instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete ska prioritera jämställdhet och 
kvinnors rättigheter i alla geografiska och 
tematiska program i enlighet med detta. 
Parlamentet välkomnar förändringen i den 
institutionella kulturen i kommissionens 
avdelningar och Europeiska utrikestjänsten 
så att de mer effektivt kan uppfylla EU:s 
åtaganden i fråga om kvinnors rättigheter 
och jämställdhet.

122. Europaparlamentet välkomnar den 
nya tredje handlingsplanen för jämställdhet 
som ett nyckelinstrument för att främja 
jämställdhet och stärka kvinnors och 
flickors ställning i yttre förbindelser. 
Parlamentet betonar att detta dokument 
måste åtföljas av tydliga, mätbara och 
tidsbundna indikatorer, inbegripet en 
fördelning av roller och ansvar till de olika 
aktörerna. Parlamentet välkomnar att man 
i den nya handlingsplanen bibehåller målet 
om att 85 procent av alla nya program ska 
bidra till jämställdhet. Parlamentet 
beklagar att det nya målet om att 
20 procent av programmen ska ha 
jämställdhet som huvudsakligt mål inte 
fastställdes. Parlamentet begär att det nya 
instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt 
samarbete ska prioritera jämställdhet och 
kvinnors rättigheter i alla geografiska och 
tematiska program i enlighet med detta. 
Parlamentet välkomnar förändringen i den 
institutionella kulturen i kommissionens 
avdelningar och Europeiska utrikestjänsten 
så att de mer effektivt kan uppfylla EU:s 
åtaganden i fråga om kvinnors rättigheter 
och jämställdhet.
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