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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. Jämställdhet är ett av Europeiska unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen. I artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt fastställs att unionen i all sin verksamhet ska ”syfta till att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem”. 
Därmed främjas jämställdhet som en grundläggande princip i unionen och principen om 
jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering fastställs.

B. Parlamentet har upprepade gånger bestämt uppmanat kommissionen att främja och 
genomföra jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och 
konsekvensbedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv inom alla unionens 
politikområden.

C. EU har åtagit sig att genomföra målen för hållbar utveckling, däribland mål 5 om 
jämställdhet. Att minska klyftan mellan kvinnor och män i EU skulle kunna leda till 
ytterligare 10 miljoner arbetstillfällen och en ökning av bruttonationalprodukten med 
upp till 3,15 biljoner EUR fram till 20501. Det är viktigt att fokusera på att stärka 
kvinnors potential inom alla sektorer av ekonomin. Kvinnor har drabbats 
oproportionerligt hårt av covid-19-pandemin, särskilt kvinnor i osäkra anställningar, 
inom kvinnodominerade sektorer och i den informella ekonomin, genom ökat 
könsrelaterat våld och trakasserier, obetalt och ojämlikt omsorgs- och hushållsansvar 
och begränsad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Parlamentet har 
krävt att medlemsstaterna inte ska beviljas EU-medel förrän myndigheterna respekterar 
de åtgärder som krävs för att säkerställa efterlevnaden av rättsstatsprincipen2. Bristande 
efterlevnad av rättsstatsprincipen i Polen har haft en negativ inverkan på kvinnor och 
hbtqi-personer.

1. Europaparlamentet betonar att ett jämställdhetsperspektiv till fullo bör integreras i och 
säkerställas inom alla politikområden och i alla skeden av budgetförfarandet, särskilt 
mot bakgrund av de många könsrelaterade konsekvenserna i flera medlemsstater av 
olika pågående klimat-, energi- och sociala kriser, inbegripet bakslagen för 
jämställdheten och kvinnors rättigheter, särskilt sett till sexuell och reproduktiv hälsa 
och därmed sammanhängande rättigheter, och konsekvenserna av krig och konflikter 
runt om i världen. Parlamentet beklagar att jämställdhetsintegrering, såsom 
konstaterades i revisionsrättens årliga rapport om EU-budgetens prestation, är den 
övergripande politiska prioritering som genomförts med minst framgång3 och att 
EU-institutionerna för närvarande saknar en konsekvent strategi och ett strukturerat 

1 Europeiska jämställdhetsinstitutet, Advancing life balance with EU Funds. A model for integrated gender-
responsive interventions’, EU:s publikationsbyrå, Luxemburg, 2020. 
2 Europaparlamentets resolutioner av den 10 mars 2022 om rättsstatsprincipen och konsekvenserna av EU-
domstolens dom (EUT C 347, 9.9.2022, s. 168) och av den 8 juli 2021 om utarbetande av riktlinjer för 
tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (EUT C 99, 1.3.2022, 
s. 146).
3 Europeiska revisionsrätten, ‘Rapport om EU-budgetens prestation – situationen vid utgången av 2021’, EU:s 
publikationsbyrå, Luxemburg, 2022.

https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61258
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samarbete när det gäller denna prioritering. Parlamentet betonar att 
konsekvensbedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv, jämställdhetsmål och 
jämställdhetsintegrering bör ingå i alla politikområden för att säkerställa att EU:s 
utgifter blir ett effektivt verktyg för att främja jämställdhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att dess nya klassificeringssystem för att mäta könsspecifika 
effekter av unionens utgifter på ett korrekt och heltäckande sätt återspeglar 
programmens inverkan på jämställdheten. Parlamentet efterlyser krav på att 
systematiskt samla in och rapportera exakta och jämförbara uppgifter i kommande 
lagstiftningsförslag om EU:s finansieringsprogram och som en del av 
resultatrapporterna i den allmänna budgeten. 

2. Europaparlamentet betonar att programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och 
värden behöver jämställdhetsrelaterade budgetposter, mål och rapporteringskrav, bland 
annat i fråga om att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld. Parlamentet påminner 
om kravet på att anslå minst 40 % av de medel som avsatts för delområdet jämlikhet, 
rättigheter och jämställdhet och för Daphne-delen till verksamhet för att förebygga och 
bekämpa alla former av könsrelaterat våld på alla nivåer, och minst 15 % av dessa 
anslag till verksamhet som främjar kvinnors fulla åtnjutande av rättigheter. Parlamentet 
påminner om att det är absolut nödvändigt att öka programmets budget för att bekämpa 
de ojämlikheter som har förvärrats av de pågående kriserna. Parlamentet upprepar sin 
begäran om att Daphneprogrammets resurser ska ökas för att bekämpa alla former av 
könsrelaterat våld, inbegripet sexuella trakasserier, psykiskt och fysiskt våld, stalkning, 
sexuellt våld, våldtäkt, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, med särskild 
uppmärksamhet på kvinnor som flyr kriget i Ukraina och som löper stor risk att utsättas 
för våld och bör skyddas. Parlamentet efterlyser budgetanslag för att bekämpa kvinnlig 
könsstympning i alla EU:s program för yttre åtgärder, bland annat genom instrumentet 
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i 
världen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka budgetanslagen till organisationer i 
det civila samhället som främjar kvinnors rättigheter i och utanför Europa, särskilt 
organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inbegripet 
gränsöverskridande tillhandahållande av säkra och lagliga aborter, vilket garanterar 
kvinnors tillgång till den grundläggande rätten att ha kontroll över sina kroppar. 
Parlamentet betonar vikten av att nå ut till mindre gräsrotsorganisationer för att 
garantera bästa möjliga inverkan på kvinnors rättigheter och jämställdhet, och 
välkomnar därför nya uppmaningar till organisationer att omfördela medel. Parlamentet 
påminner om vikten av de resurser som tilldelats programmet EU för hälsa och 
efterlyser ett särskilt fokus på kvinnor som bor på landsbygden och i glesbefolkade och 
avlägsna områden, genom at ge tillgång till mobila hälso- och sjukvårdstjänster när 
detta är lämpligt. Parlamentet betonar att programmet EU för hälsa måste säkerställa 
allmän hälso- och sjukvård i hela unionen, däribland tillgång till tjänster för sexuell och 
reproduktiv hälsa, och minska ojämlikheterna när det gäller hälsa.

4. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som investeringar i offentliga tjänster av hög 
kvalitet, inbegripet hälso- och sjukvård och social infrastruktur, spelar för att hantera 
sociala kriser och hälsokriser, bygga upp social resiliens och bekämpa ojämlikheter. 
Parlamentet betonar vikten av att skapa högkvalitativa arbetstillfällen inom dessa 
sektorer i syfte att uppnå en rättvis omställning till ett mindre koldioxidintensivt 
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samhälle. Parlamentet noterar att investeringar i jämställdhet är allmänt erkända som en 
betydande drivkraft bakom ekonomisk tillväxt.

5. Europaparlamentet upprepar sin oro över kopplingen mellan angreppen på rättsstaten 
och bakslagen för jämställdheten och kvinnors rättigheter i EU. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka rättsstatsprincipen i unionen och därmed skydda de 
grundläggande rättigheterna och jämställdheten genom mekanismen för villkorlighet i 
samband med rättsstatsprincipen för tillgång till EU-medel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inte frigöra några medel till Polen förrän de polska myndigheterna till 
fullo uppfyller de delmål och mål som anges i Polens plan för återhämtning och 
resiliens. Parlamentet upprepar rättsstatsprincipens betydelse för kvinnor och hbtqi-
personer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera det huvudsakliga uppdrag 
som de som beviljas EU-medel har och att hålla inne finansiering till grupper som vill 
använda EU-medel till att främja inskränkningar av mänskliga rättigheter, särskilt 
kvinnors rättigheter, jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter.

6. Europaparlamentet påminner om att kvinnor är överrepresenterade i lågavlönade 
sektorer, bland annat inom osäkra anställningar, kvinnodominerade sektorer och den 
informella ekonomin, och att de utför den största delen av det oavlönade omsorgs- och 
hushållsarbetet. Parlamentet efterlyser bättre samordning mellan de tillgängliga 
instrumenten och vill att en ökad procentandel av EU:s budget avsätts för att främja 
jämställdhet, förbättra balansen mellan arbete och privatliv oavsett ålder och kön och 
stödja kvinnors tillträde till arbetsmarknaden, bland annat genom att säkerställa 
investeringar i högkvalitativ omsorgsinfrastruktur och omsorgstjänster för att hantera 
sociala kriser och hälsokriser. Parlamentet välkomnar att ett jämställdhetsbaserat system 
för spårning av utgifter har inkluderats i Europeiska socialfonden+, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, vilket kommer 
att möjliggöra en bättre övervakning av investeringar som rör jämställdhet. Parlamentet 
betonar sammanhållningspolitikens betydelse för att främja jämställdhet och beklagar i 
detta avseende beslutet att en könsuppdelning i de flesta fall inte är relevant för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. Parlamentet 
betonar vikten av att minska de växande ojämlikheterna, särskilt genom återhämtnings- 
och resiliensplaner och sammanhållningspolitiken och genom att säkerställa en 
jämställd digitalisering.

7. Europaparlamentet påminner om det viktiga arbete som utförs av 
Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), särskilt mot bakgrund av bakslagen mot 
kvinnors rättigheter i och utanför unionen. Parlamentet understryker att EIGE spelar en 
viktig roll genom att dela med sig av kunskap och expertis om jämställdhetsintegrering 
och jämställdhetsbaserade analyser och rekommendationer när det gäller klimat-, hälso- 
och migrationskriserna och kriget. Parlamentet betonar att EIGE har visat sig vara en 
väsentlig och effektiv organisation. Parlamentet betonar det akuta behovet av att öka 
EIGE:s budget så att institutet kan anställa mer personal, inbegripet åtta 
kontraktsanställda som det behöver omedelbart för att kunna hantera en kraftig ökning 
av antalet begäranden om tekniskt stöd för jämställdhetsintegrering. Parlamentet 
understryker att EIGE inte kommer att kunna fullgöra sina uppgifter fullt ut utan 
tillräcklig finansiering, vilket kommer att vara till förfång för beslutsfattandet i 
medlemsstaterna.
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8. Europaparlamentet upprepar att EU:s budget bör förses med verktyg för att uppmuntra 
kvinnors deltagande och intresse för sektorerna och yrkena inom digital utbildning, 
ekonomi och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt 
informations- och kommunikationsteknik. Parlamentet understryker också behovet av 
ökad finansiering för att förbättra utbildningen och yrkesutbildningen, däribland 
livslångt lärande, för att bidra till att överbrygga den digitala könsklyftan och stödja 
blivande kvinnliga entreprenörer, ingenjörer och tekniker inom den digitala sektorn och 
sektorn för artificiell intelligens. Parlamentet kräver att Horisont Europa och 
programmet för ett digitalt Europa ska säkerställa ett effektivt genomförande av 
jämställdhetsintegrering i sina åtgärder och rapportera könsuppdelade uppgifter. 
Parlamentet kräver att budgetmedel anslås för att stödja kvinnors företagande och 
ekonomiska oberoende samt kvinnoledda små och medelstora företag.
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