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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram 

följande ändringsförslag för budgetutskottet som ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Ea) Integreringen av ett 

jämställdhetsperspektiv i all verksamhet, 

inbegripet budgeteringen, är en fortsatt 

rättslig skyldighet för unionen som direkt 

följer av artikel 8 i EUF-fördraget. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till resolution 

Skäl Eb (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Eb) Detta övergripande perspektiv har 

inte endast ofta lett till ett lägre stöd för 

jämställdhetsinriktade åtgärder, för att 

inte tala om bristen på 

jämställdhetsindikatorer, utan gör det 

nästa omöjligt att uppskatta vilka belopp 

som anslagits för jämställdhetsfrågor. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till resolution 

Skäl Ec (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Ec) För den fleråriga budgetramen 

2014–2020 omfattade den bifogade 

gemensamma förklaringen från november 

2013 från Europaparlamentet, rådet och 
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kommissionen en överenskommelse om 

att det årliga budgetförfarandet som 

tillämpas för den fleråriga budgetramen, 

om lämpligt, skulle integrera 

jämställdhetsaspekter, så att hänsyn tas 

till de sätt på vilka unionens övergripande 

budgetram bidrar till ökad jämställdhet 

och säkerställer jämställdhetsintegrering. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till resolution 

Skäl Ed (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Ed) I kommissionens meddelande av den 

14 september 2016 om halvtidsöversynen 

av den fleråriga budgetramen berörs inte 

genomförandet av 

jämställdhetsintegreringen. I 

kommissionens strategiska engagemang 

för jämställdhet 2016–2019 betonas EU-

finansieringens centrala roll när det 

gäller att stödja jämställdhet och det 

konstateras att jämställdhetsbudgetering 

inte tillämpas systematiskt på EU:s 

allmänna budget. I 2018 års 

konsekvensbedömning av det externa 

instrumentet fastställs att integreringen av 

de mänskliga rättigheterna, inbegripet 

jämställdhet, betraktas som ett pågående 

arbete där partnerländernas regeringar 

ibland visar ett bristande intresse eller 

motstånd på detta område. Ingen EU-

institution har konsekvent tillämpat 

jämställdhetsbudgetering. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till resolution 

Skäl Ee (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Ee) Det är avgörande att bibehålla 

särskilda poster i EU:s budget för att 

garantera att projekten genomförs 

korrekt. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till resolution 

Skäl Ef (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Ef) I den nuvarande situationen där 

EU:s värden håller på att urholkas, vilket 

har inneburit ett överraskande stort 

bakslag för jämställdhetsfrågor i EU, 

krävs det mer än någonsin ett kraftfullt 

åtagande från samtliga tre institutioners 

sida om att jämställdheten ska 

upprätthållas, och detta måste återspeglas 

i finansieringspolitiken. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till resolution 

Skäl Eg (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Eg) Jämställdhet mellan kvinnor och 

män är en förutsättning för kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden, deras 

innehav av ledande befattningar och 

medverkan inom vetenskap och forskning, 

och därmed en förutsättning för en 

jämställdhet mellan könen med 

återverkningar på medlemsstaternas 

ekonomier.  
 



 

PE627.565v01-00 6/16 AD\1161993SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  8 

Förslag till resolution 

Skäl Eh (nytt) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 (Eh) Jämställdhetsmålet i Europa är 

fortfarande långt ifrån uppnått, och 

ytterligare insatser behövs därför. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av den centrala 

EU-politiken, t.ex. 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet motsätter sig särskilt alla 

radikala nedskärningar som kommer att 

inverka negativt på själva arten och målen 

för dessa politikområden, t.ex. de 

föreslagna nedskärningarna i anslagen till 

Sammanhållningsfonden eller till 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden, trots dess utvidgade 

tillämpningsområde och integreringen av 

sysselsättningsinitiativet för unga. 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av den centrala 

EU-politiken, t.ex. 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet motsätter sig särskilt alla 

radikala nedskärningar som kommer att 

inverka negativt på själva arten och målen 

för dessa politikområden, t.ex. de 

föreslagna nedskärningarna i anslagen till 

Sammanhållningsfonden eller till 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden, trots dess utvidgade 

tillämpningsområde, behovet att förbättra 

jämställdheten på arbetsmarknaden och 

integreringen av sysselsättningsinitiativet 

för unga. Parlamentet betonar 

strukturfondernas betydelse, särskilt 

Europeiska socialfonden, när det gäller 

att upprätthålla kvinnors egenmakt 

genom att skapa arbetstillfällen och 

förbättra tjänster, samt medlen inom 

programmet Horisont för främjande av 

kvinnors deltagande i STEM-sektorn 

(vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
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och matematik). 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar också vikten 

av de övergripande principer som bör ligga 

till grund för den fleråriga budgetramen 

och alla därtill relaterade politikområden. 

Parlamentet bekräftar i detta sammanhang 

sin ståndpunkt att EU bör infria sitt löfte 

om att vara en föregångare i 

genomförandet av FN:s mål för hållbar 

utveckling, och beklagar avsaknaden av ett 

tydligt och synligt åtagande i denna 

riktning i de förslag som rör den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet begär därför att 

målen för hållbar utveckling integreras i all 

EU-politik och i alla EU-initiativ i nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet betonar 

vidare att undanröjandet av diskriminering 

är av avgörande betydelse för att uppfylla 

EU:s åtaganden om ett inkluderande 

Europa, och beklagar bristen på 

jämställdhet och jämställdhetsintegrering i 

EU:s politik, enligt vad som framgår i 

förslagen till den fleråriga budgetramen. 

Parlamentet understryker också sin 

ståndpunkt att de klimatrelaterade 

utgifterna i enlighet med Parisavtalet bör 

ökas avsevärt jämfört med den nuvarande 

fleråriga budgetramen, och så snart som 

möjligt men senast 2027 uppgå till 30 %. 

5. Europaparlamentet betonar också vikten 

av de övergripande principer som bör ligga 

till grund för den fleråriga budgetramen 

och alla därtill relaterade politikområden. 

Parlamentet bekräftar i detta sammanhang 

sin ståndpunkt att EU bör infria sitt löfte 

om att vara en föregångare i 

genomförandet av FN:s mål för hållbar 

utveckling, och beklagar avsaknaden av ett 

tydligt och synligt åtagande i denna 

riktning i de förslag som rör den fleråriga 

budgetramen. Parlamentet begär därför att 

målen för hållbar utveckling integreras i all 

EU-politik och i alla EU-initiativ i nästa 

fleråriga budgetram. Parlamentet betonar 

vidare att undanröjandet av diskriminering, 

liksom bristande jämställdhet mellan könen 

och könsrelaterat våld, är av avgörande 

betydelse för att uppfylla EU:s åtaganden 

om ett inkluderande Europa, och beklagar 

bristen på jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering i EU:s politik, 

enligt vad som framgår i förslagen till den 

fleråriga budgetramen. Parlamentet stöder 

en förstärkt och särskild budgetdimension 

i kampen mot alla fall av diskriminering, 

med särskild uppmärksamhet på 

jämställdhetsdimensionen inom 

migrations- och asylpolitiken och EU:s 

externa politik. Parlamentet understryker 

också sin ståndpunkt att de 

klimatrelaterade utgifterna i enlighet med 

Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört med 

den nuvarande fleråriga budgetramen, och 

så snart som möjligt men senast 2027 

uppgå till 30 %. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet begär att den 

fleråriga budgetramen ska ses över i syfte 

att inbegripa konkreta åtgärder och anslå 

ökade ekonomiska resurser för att 

bekämpa våld mot kvinnor och flickor och 

säkerställa att migrerande kvinnor och 

flyktingkvinnor samt papperslösa kvinnor 

skyddas mot våld. Parlamentet insisterar 

på riktade investeringar för att säkerställa 

kvinnors rättigheter och säkerhet i hela 

asylförfarandet. 

 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet beklagar att det 

inte längre finns något enskilt program 

för bekämpning av våld mot kvinnor, 

eftersom detta område endast införlivats i 

det allmänna programmet ”medborgare 

och rättigheter”, och efterlyser ökade 

medel för att förebygga, bekämpa och 

utrota våld mot kvinnor, vilket är den 

mest utbredda formen av kränkning av 

mänskliga rättigheter och en tydlig 

återspegling av bristande jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Parlamentet 

betonar att EU alltid bör stödja kampen 

mot könsrelaterat våld och sexuella 

trakasserier, särskilt genom att bistå 

medlemsstaterna med det stöd de behöver 

för att genomföra Istanbulkonventionen. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till resolution 

Punkt 5c (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5c. Europaparlamentet stöder beslutsamt 

de åtaganden som följer av artikel 9 i 

EUF-fördraget för att säkra ett socialt 

Europa och genomföra den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter på basis av 

hållbar tillväxt inom en starkt 

konkurrenskraftig social 

marknadsekonomi, i syfte att uppnå full 

sysselsättning och sociala framsteg samt 

främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män, solidaritet mellan generationer och 

skydd av barnets rättigheter i enlighet 

med fördraget. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till resolution 

Punkt 5d (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5d. Europaparlamentet betonar behovet 

av att säkerställa att kvinnor har tillgång 

till tjänster på området för sexuell och 

reproduktiv hälsa, och att särskild 

uppmärksamhet ägnas de särskilda behov 

som utsatta personer har, däribland 

minderåriga och andra grupper såsom 

hbti-personer. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till resolution 

Punkt 5e (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5e. Europaparlamentet fördömer med 

kraft Trumpadministrationens 

återinförande och utvidgning av den så 

kallade globala munkavleregeln och dess 

förödande konsekvenser för kvinnors och 

flickors hälsovård och rättigheter globalt, 

och upprepar sin uppmaning till EU och 

dess medlemsstater att, som en del av den 

fleråriga budgetramen och med hjälp av 

både nationell och europeisk 

utvecklingsfinansiering, täcka den brist 

på finansiering som Förenta staterna 

skapat på området sexuell och reproduktiv 

hälsa och därmed sammanhängande 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till resolution 

Punkt 5f (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5f. Europaparlamentet insisterar på att 

strukturfonderna och 

sammanhållningspolitiken i framtiden 

måste inkludera jämställdhetsmål och 

övervakningsmekanismer för att öka 

finansieringen av åtgärder som stöder och 

genererar ökad jämställdhet, såsom 

investeringar i offentliga omsorgstjänster 

för barn och äldre. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till resolution 

Punkt 5g (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5g. Europaparlamentet upprepar att 

tillräckliga budgetåtaganden måste 
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öronmärkas i nästa fleråriga budgetram 

för att intensifiera insatser som syftar till 

att utrota handeln med kvinnor och 

flickor för sexuellt utnyttjande i hela 

unionen, och för att i större utsträckning 

investera i brottsoffers rättigheter och 

skydd samt i åtgärder som minskar 

efterfrågan på kvinnor och flickor som 

fallit offer för människohandel. 

Ändringsförslag  18 

Förslag till resolution 

Punkt 5h (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5h. Europaparlamentet upprepar sin 

begäran om att jämställdhetsperspektivet 

ska integreras i nästa fleråriga budgetram 

för att motverka det minskande utrymmet 

för det civila samhället, och uppmanar i 

synnerhet EU och medlemsstaterna att 

öka både sitt politiska och sitt ekonomiska 

stöd till kvinnorättsorganisationer, 

kvinnojourer och kvinnohus samt 

kvinnliga människorättsförsvarare, både 

inom unionen och globalt. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet rekommenderar 

inrättandet av en intern europeisk 

demokratifond under kommissionens 

ledning, för att stärka stödet till det civila 

samhället och frivilligorganisationer som 

arbetar för demokrati och mänskliga 

rättigheter, inbegripet kvinnors rättigheter 

och bekämpning av könsrelaterat våld. 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet beklagar 

återigen att det trots den gemensamma 

förklaringen om integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv i bilagan till den 

fleråriga budgetramen inte har gjorts 

några betydande framsteg på detta 

område under tillämpningen av 

budgetramen 2014–2020.  

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till resolution 

Punkt 11b (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11b. Europaparlamentet beklagar djupt 

att integreringen av 

jämställdhetsperspektivet helt försummats 

i kommissionens förslag, och att 

situationen inte alls har förbättrats, utan 

att förslagen tvärtom innebär ett steg 

bakåt. Parlamentet framhåller att 

befintliga mål avseende jämställdhet har 

slagits samman med andra politiska mål, 

såsom programmet för rättigheter och 

värderingar, och att jämställdhetskrav, 

såsom jämställdhet som ett 

förhandsvillkor inom ESI-fonderna, inte 

längre finns med i kommissionens nya 

förslag. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till resolution 

Punkt 11c (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11c. Europaparlamentet beklagar att 

flera program inkluderar jämställdhet 

endast som ett övergripande mål, vilket 

innebär lägre stöd för 

jämställdhetsspecifika åtgärder. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till resolution 

Punkt 11d (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11d. Europaparlamentet upprepar sin 

begäran om 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 

otvetydigt åtagande om att genomföra 

jämställdhetsbudgetering. Parlamentet 

begär på nytt att genomförandet av denna 

förklaring effektivt ska övervakas inom 

ramen för det årliga budgetförfarandet 

genom att det i en översynsklausul i den 

nya förordningen om den fleråriga 

budgetramen införs en bestämmelse i 

detta avseende.  

 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till resolution 

Punkt 11e (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11e. Europaparlamentet uppmanar 

partnerinstitutionerna att visa ledarskap 

genom att acceptera jämställdhet som ett 
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övergripande mål, och att fastställa och ta 

i bruk en effektiv mekanism för att 

systematisk tillämpa 

jämställdhetsbudgetering på alla 

instrument och program inom den 

fleråriga budgetramen, liksom ett årligt 

budgetförfarande. 

 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till resolution 

Punkt 11f (ny) 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11f. Europaparlamentet begär att 

tydliga mål och särskilt avsatta medel ska 

fastställas för EU:s program, såsom 

Europeiska socialfonden (ESF), 

programmet Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap 2014–2020, Horisont 

2020, instrumentet för stöd inför 

anslutningen (IPA II), 

finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete (DCI) och det 

europeiska instrumentet för demokrati 

och mänskliga rättigheter (EIDMR), så 

att ett systematiskt genomförande och en 

systematisk övervakning möjliggörs, och 

så att man inte endast hänvisar till den 

allmänna principen om jämställdhet utan 

att kräva särskilda åtgärder, såsom i 

samband med EU-programmet för 

sysselsättning och social innovation 

(EaSI), fonden för europeiskt bistånd till 

dem som har det sämst ställt (Fead), 

Europeiska havs- och fiskerifonden 

(EHFF) och Europeiska fonden för 

justering för globaliseringseffekter. 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till resolution 

Punkt 18 – led i 

 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i. En obligatorisk och rättsligt bindande 

revidering efter halva tiden, efter en 

översyn av hur den fleråriga budgetramen 

fungerar. 

i) En obligatorisk och rättsligt bindande 

revidering efter halva tiden, efter en 

översyn av hur den fleråriga budgetramen 

fungerar utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

 

Ändringsförslag  27 

Punkt 38 

Modifieringsförslag 8a (nytt) – skäl 9a 

 

 

Kommissionens förslag Modifieringsförslag 

 (9a) I artikel 8 i EUF-fördraget fastställs 

principen om integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv i all EU:s 

verksamhet, vilket kräver tilldelning av 

tillräckliga medel och transparens i de 

budgetanslag som är avsedda att främja 

jämställdhet och bekämpa 

könsdiskriminering. 

 

 

Ändringsförslag  28 

Punkt 38 

Modifieringsförslag 16a (nytt) kapitel 1 – artikel 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Modifieringsförslag 

 
Artikel 3a 

Jämställdhetsbudgetering 

Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen ska införliva ett 
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jämställdhetsperspektiv på olika nivåer i 

budgetförfarandet för varje berört år och 

omstrukturera inkomster och utgifter för 

att främja jämställdhet. 

 

Ändringsförslag  29 

Punkt 38 

Modifieringsförslag 35 – kapitel 4 – artikel 16 

 

 

Kommissionens förslag Modifieringsförslag 

Artikel 16  

Halvtidsöversyn av budgetramen 

Kommissionen ska före den 1 januari 2024 

lägga fram en översyn av hur 
budgetramen fungerar. Översynen ska i 

lämpliga fall åtföljas av relevanta förslag. 

Artikel 16 

Halvtidsrevidering av budgetramen 

Kommissionen ska före den 1 januari 2024 

revidera budgetramen. Genom denna 

revidering ska ett jämställdhetsperspektiv 

integreras och ett särskilt kapitel om 

jämställdhet införas. Revideringen ska i 

lämpliga fall åtföljas av relevanta förslag. 

 

Rådet ska, i enlighet med det 

lagstiftningsförfarande som anges i 

artikel 312 i EUF-fördraget och efter 

Europaparlamentets godkännande, 

revidera denna förordning. 

 

 

 


