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FÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Europaparlamentet betonar att i enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget är främjandet av 

jämställdhet mellan kvinnor och män en av Europeiska unionens grundläggande 

principer, och jämställdhetsintegrering är därför en rättslig skyldighet som direkt följer 

av fördragen. En interinstitutionell förklaring om jämställdhetsintegrering har dessutom 

bifogats den fleråriga budgetramen. 

B. För den fleråriga budgetramen 2014–2020 omfattade den bifogade gemensamma 

förklaringen från november 2013 från Europaparlamentet, rådet och kommissionen en 

överenskommelse om att det årliga budgetförfarandet, som tillämpas för den fleråriga 

budgetramen, om lämpligt, skulle integrera jämställdhetsaspekter, med hänsyn till de 

sätt på vilka unionens övergripande budgetram bidrar till ökad jämställdhet och 

säkerställer jämställdhetsintegrering. 

C. Kommissionens meddelande av den 14 september 2016 om halvtidsöversynen av den 

fleråriga budgetramen tar inte upp genomförandet av jämställdhetsintegreringen. 

D. Till följd av införandet av Daphneprogrammet i programmet Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap bör en tillräcklig och rättvis tilldelning av ekonomiska medel 

säkerställas, med beaktande av den finansiering som redan har anslagits för 

programmen för perioden 2007–2013. 

E. Europaparlamentet har flera gånger krävt att Daphneprogrammet, som är ett av de 

specifika målen för programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, tilldelas 

tillräcklig finansiering och att det ska hålla en så hög profil som möjligt. De medel som 

är tillgängliga för Daphne har emellertid minskat under perioden 2014–2020 jämfört 

med perioden 2007–2013. 

F. Tillgången till offentliga tjänster är en förutsättning för att garantera kvinnors 

ekonomiska oberoende och egenmakt. De offentliga tjänsterna utgör fortfarande en 

viktig sysselsättningssektor för kvinnor. 

1. Europaparlamentet konstaterar att jämställdhet förankras i EU-fördraget. Parlamentet 

understryker behovet av ett jämställdhetsperspektiv i alla EU:s insatser, program och 

initiativ för att uppnå jämställdhet i praktiken. Parlamentet framhäver att 

jämställdhetsbudgetering måste vara en integrerad del av budgetförfarandet i alla dess 

faser och i samtliga budgetposter, och inte bara i program där effekterna är mest 

uppenbara, så att budgetutgifterna blir ett effektivt verktyg för att främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

2. Europaparlamentet betonar behovet av mer kraftfulla och effektiva 

jämställdhetsstrategier och verktyg för jämställdhetsintegrering under nästa 

programplaneringsperiod. 

3. Europaparlamentet konstaterar att jämställdhetsbudgetering är en del av en 

övergripande jämställdhetsstrategi. Parlamentet betonar därför att EU-institutionernas 
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engagemang på detta område är av avgörande betydelse. Parlamentet beklagar i detta 

sammanhang att det inte antagits någon EU-strategi för jämställdhet mellan kvinnor och 

män för 2016–2020, och uppmanar kommissionen, i enlighet med rådets slutsatser av 

den 16 juni 2016 om jämställdhet mellan kvinnor och män, att höja statusen för sitt 

strategiska engagemang för jämställdhet 2016–2019 genom att anta det som ett 

meddelande. 

4. Europaparlamentet beklagar att trots den gemensamma förklaringen om 

jämställdhetsintegrering som bifogats den fleråriga budgetramen har inga betydande 

framsteg gjorts på området, och den fleråriga budgetramen 2014–2020 har inte lett till 

en tydlig jämställdhetsstrategi med specifika mål, konkreta målsättningar och anslag. 

Parlamentet efterlyser ett förnyat åtagande från parlamentet, rådet och kommissionen 

avseende jämställdhet i nästa fleråriga budgetram, genom en gemensam förklaring som 

bifogas den fleråriga budgetramen tillsammans med ett åtagande att införa 

jämställdhetsbudgetering. Parlamentet begär att genomförandet av denna förklaring 

effektivt övervakas inom ramen för det årliga budgetförfarandet genom införandet av en 

bestämmelse i detta avseende i en översynsklausul i den nya förordningen om den 

fleråriga budgetramen. 

5.  Europaparlamentet kräver att jämställdhetsperspektivet uttryckligen nämnas i rubrik 3, 

”Säkerhet och medborgarskap”. 

6. Europaparlamentet betonar att ett av EU:s främsta mål för den allmänna budgeten är 

strategiska investeringar och hållbar tillväxt i syfte att främja ekonomisk 

sammanhållning och skapa arbetstillfällen, i synnerhet för att öka kvinnornas deltagande 

på arbetsmarknaden, och att det därför är ytterst viktigt att fokusera på att stärka 

kvinnornas potential inom alla sektorer av ekonomin: den digitala ekonomin, 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) och vetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Parlamentet betonar att man endast genom 

att särskilt fokusera på jämställdhet inom dessa områden kan åtgärda den betydande 

klyftan mellan könen och den unionsomfattande bristen på kompetens inom IKT- och 

STEM-sektorerna. 

7. Europaparlamentet betonar behovet av att, inom ramen för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna och Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling 
(Ejflu), säkra tillräcklig finansiering för åtgärder som främjar och stöder utbildning av 

god kvalitet, anställbarhet, entreprenörskap och skapande av sysselsättning för kvinnor 

och unga personer, i synnerhet för dem i de mest missgynnade grupperna, både i stads- 

och landsbygdsområden, däribland men inte uteslutande inom STEM-sektorerna, så att 

budgetutgifterna används på ett effektivt sätt för att uppnå de politiska målen. 

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att Daphneprogrammet ges en separat 

budgetpost i syfte att öka transparensen i användningen av de berörda fonderna och 

säkerställa en lämplig finansieringsnivå för att bekämpa våld mot kvinnor. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang behovet av att öka resurserna för det specifika målet 

Daphne för perioden 2014–2020 i linje med anslagen under den föregående 

programperioden. 

9. Europaparlamentet beklagar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) 

inte innefattar ett jämställdhetsperspektiv. Parlamentet betonar att ett 
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jämställdhetsperspektiv bör ingå i Efsi, eftersom EU aldrig fullt ut och på ett 

tillfredsställande sätt kommer att återhämta sig från den senaste tidens ekonomiska 

kriser om inte deras inverkan på kvinnor, som i de flesta fall har drabbats hårdast, 

åtgärdas. 

10. Europaparlamentet betonar att ett mycket stort antal flyktingar och asylsökande som 

kommer till EU är kvinnor och barn. Parlamentet understryker att 

jämställdhetsintegrering också tillhör grundprinciperna i asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (Amif). Parlamentet upprepar sitt krav på att jämställdhetsaspekten 

också beaktas i migrations- och asylpolitiken. Parlamentet efterlyser en effektiv 

användning av Amif-medlen till förmån för integrationen av flyktingar, deras familjer 

och asylsökande. 

11. Europaparlamentet fördömer i skarpa ordalag återinrättandet och utvidgningen av den 

s.k. munkavleregeln och dess inverkan på kvinnors och flickors övergripande tillgång 

till hälso- och sjukvård och därmed sammanhängande rättigheter. Parlamentet 

uppmanar åter EU och dess medlemsstater att med hjälp av både nationell och europeisk 

utvecklingsfinansiering täcka det ekonomiska underskott som Förenta staterna skapat 

inom området för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

12. Europaparlamentet betonar vikten av att investera i offentliga tjänster av hög kvalitet 

och att öronmärka belopp för investeringar i nästa fleråriga budgetram, i syfte att 

säkerställa ett tillfredsställande tillhandahållande av offentliga tjänster av hög kvalitet 

och social infrastruktur till ett rimligt pris, såsom barnomsorg, omsorgstjänster för barn, 

äldre och andra anhöriga. 

13. Europaparlamentet understryker att det för att Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 

till fullo ska kunna uppfylla sina mål är nödvändigt att öka dess budget och 

personalstyrka för att stärka dess kapacitet att tillhandahålla lämpligt stöd till 

kommissionen, genom att tillhandahålla relevant information och tekniskt stöd inom 

prioriterade områden såsom jämställdhet mellan kvinnor och män och kampen mot 

könsrelaterat våld. Parlamentet betonar att EIGE bör förbli en specifik, separat 

institution inom unionens institutionella ram. 
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