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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er en af de værdier, som Den 

Europæiske Union bygger på, og som EU fremmer; 

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret til at sikre 

tilstrækkelig finansiering til og fastholde en så høj profil som mulig for Daphne-

programmets specifikke mål, som er ét af de specifikke mål i programmet for 

rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, med henblik på at beskytte kvinder og 

piger imod vold; 

C. der henviser til, at et af hovedformålene med budgetforslaget for 2018 er Den 

Europæiske Unions forslag om strategiske investeringer og bæredygtig vækst med 

henblik på at støtte økonomisk samhørighed og skabe jobs, især for unge; der henviser 

til, at det i den forbindelse er vigtigt at fokusere på at forbedre kvinders potentiale i alle 

økonomiens sektorer, herunder sektoren for den digitale økonomi og sektoren for 

informations- og kommunikationsteknologi (IKT), samt inden for naturvidenskab, 

teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene); der henviser til, at det 

med særligt fokus på kønsaspektet er nødvendigt at tackle de betydelige kønsforskelle 

og de manglende EU-dækkende færdigheder inden for IKT- og STEM-sektorerne;  

D. der henviser til, at adgangen til offentlige tjenester er afgørende for kvinders 

økonomiske uafhængighed og selvbestemmelse, og at offentlige tjenester fortsat udgør 

en vigtig beskæftigelsessektor for kvinder; 

1. gentager sin anmodning om at anvende kønsbudgettering inden for budgetproceduren 

og om at anvende budgetudgifterne som et effektivt redskab til at fremme ligestilling 

mellem kvinder og mænd; minder om, at kønsbudgettering er en metode, som 

nødvendigvis skal anvendes i alle EU's budgetposter og ikke kun i de programmer, hvor 

konsekvenserne af kønsbudgetteringen synes at være mest relevante; 

2. anbefaler, at der udvikles en budgetplan for integrering af kønsaspektet i EU's 

institutioner; minder om, at integration af ligestillingsaspektet er en retlig forpligtelse, 

der følger direkte af traktaterne; 

3. understreger, at det er nødvendigt at forhøje midlerne til Daphne-programmets 

specifikke mål på linje med bevillingerne hertil i den forrige programmeringsperiode og 

indføre en separat budgetpost for dette specifikke mål med henblik på at forberede den 

næste flerårige finansielle ramme, eftersom ligestillingsmålene ofte underordnes andre 

politiske mål, der er omfattet af samme budgetpost; 

4. understreger behovet for finansiering til specifikt at støtte de mest sårbare kvinder og 

piger i vores samfund, navnlig kvinder med handicap, flygtninge og ofre for 

menneskehandel og misbrug; 

5. opfordrer til, at der afsættes midler til at støtte kvindelige iværksættere og til at sikre og 
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fremme adgangen for kvinder til lån og egenkapitalfinansiering ved hjælp af EU-

programmer og -fonde som f.eks. COSME, Horisont 2020 og Den Europæiske 

Socialfond; 

6. glæder sig over den fortsatte finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; opfordrer 

til, at piger og yngre kvinder deltager på lige fod i de foranstaltninger, der er omfattet af 

dette initiativ, og til at sikre, at der lægges særlig vægt på, at de tilbydes 

kvalitetsuddannelse og -beskæftigelse, herunder inden for den digitaliserede økonomi, 

IKT og STEM-fagene; 

7. bemærker, at der er foreslået en mindre forhøjelse af budgetbevillingerne til Det 

Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE); understreger, at 

ethvert fremtidigt europæisk observationsorgan vedrørende kvindemord eller vold mod 

kvinder bør oprettes inden for rammerne af EIGE, således at det er muligt at gøre 

effektiv brug af instituttets ekspertise og tilgængelige mider på en måde, som sikrer 

synergivirkninger; opfordrer til at forhøje dets budget og stillingsfortegnelse med 

henblik på at opfylde disse nye opgaver. 

8. beklager, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ikke omfatter et 

kønsperspektiv, og understreger, at en vellykket genopretningsproces ikke er mulig 

uden at rette op på krisens konsekvenser for kvinder. 
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