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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Europeiska unionen bygger bland annat på jämställdhet mellan kvinnor och män och 
enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är främjandet av sådan 
jämställdhet en av unionens grundläggande principer.

B. Europaparlamentet har upprepade gånger krävt att programmet för rättigheter, jämlikhet 
och medborgarskap ska få tillräcklig finansiering och att det särskilda Daphneinitiativet 
i programmet ska lyftas fram så mycket som möjligt. Parlamentet har krävt att alla dessa 
insatser för att bekämpa våld mot kvinnor ska fortsätta och att Daphneinitiativet ska få 
ett oberoende budgetanslag också i programmet för rättigheter och värden i den 
fleråriga budgetramen 2021–2027.

C. Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 syftar till 
fortsatt stöd till strategiska investeringar och hållbar tillväxt för att förbättra den 
ekonomiska sammanhållningen och skapa sysselsättning, särskilt för unga. I detta 
sammanhang är det också viktigt att fokusera på att öka kvinnors potential i alla 
sektorer av ekonomin, även i den digitaliserade ekonomin och inom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik 
(STEM).

1. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att jämställdheten mellan kvinnor och män ska 
främjas genom att jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering ska stödjas när 
så är möjligt inom ramen för budgetförfarandet, bl.a. vid slutförhandlingarna om nästa 
fleråriga budgetram, och att budgetutgifterna ska användas som ett effektivt verktyg för 
att främja jämställdhet.

2. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ökade resurser till det särskilda 
Daphneinitiativet inom det nuvarande programmet för rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap och att ökningen bibehålls i programmet för rättigheter och värde. Det 
bör säkerställas att finansiering görs tillgänglig för insatser mot våld mot kvinnor och 
människohandel inom ramen för ett effektivt genomförande av Europarådets konvention 
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta alla insatser som syftar till att 
förhindra och bekämpa allt slags våld mot kvinnor, barn och ungdomar inom ramen för 
det program som ersätter programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap i 
nästa fleråriga budgetram, med ett oberoende budgetanslag till Daphneinitiativet och 
särskild uppmärksamhet på bekämpning av människohandel.

4. Europaparlamentet kräver budgetanslag till stöd för kvinnors företagande och kvinnors 
ekonomiska oberoende och för att säkerställa och främja kvinnors tillgång till lån och 
finansiering av eget kapital genom unionsprogram och unionsfonder, såsom Cosme, 
Horisont 2020 och Europeiska socialfonden. 
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5. Europaparlamentet välkomnar fortsatt finansiering av ungdomssysselsättningsinitiativet. 
Parlamentet vill se att ett jämlikt deltagande av flickor och unga kvinnor säkerställs i 
samband med åtgärder som omfattas av ungdomssysselsättningsinitiativet och att 
särskild uppmärksamhet ägnas åt högkvalitativa utbildningsmöjligheter och 
sysselsättning för dem, även i den digitaliserade ekonomin och inom IKT- och STEM-
sektorerna

6. Europaparlamentet påminner om Europeiska jämställdhetsinstitutets viktiga roll och 
kräver att institutets budget, tjänsteförteckning och oberoende bibehålls.


