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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, 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 at Unionen er forpligtet til at fremme integration af 

kønsaspektet i alle sine foranstaltninger som fastsat i artikel 8 TEUF; 

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

at integrere kønsaspektet og anvende kønsbudgettering og kønsspecifik 

konsekvensanalyse på forskellige politikområder og opfordret Revisionsretten til at 

indarbejde et kønsperspektiv i sin vurdering af gennemførelsen af Unionens budget; 

1. understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder bør integreres i alle relevante 

politikområder; gentager derfor sin opfordring til at anvende kønsbudgettering på alle 

trin i budgetproceduren, herunder i forbindelse med gennemførelsen af budgettet og ved 

vurderingen af dets gennemførelse; 

2. beklager, at budgetposterne under programmet for rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab 2014-2020 ikke specifikt angiver de ressourcer, der er afsat til hver 

enkel af programmets målsætninger, som er knyttet til ligestilling mellem kønnene; 

glæder sig over, at netværket kvinder mod vold (Women Against Violence Network) og 

Den Europæiske Kvindelobby i 2016 modtog tilskud inden for bekæmpelse af vold mod 

kvinder og ligestilling mellem kønnene; 

3. opfordrer til, at ligestilling mellem kønnene nævnes udtrykkeligt i "Udgiftsområde 3 - 

Sikkerhed og medborgerskab"; 

4. gentager sin opfordring til at bevare en separat budgetpost til Daphne-programmets 

specifikke mål med øgede midler for at vende nedgangen i de midler, der er afsat til 

Daphne-programmet i perioden 2014-2020; 

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

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

uden at tage hånd om de konsekvenser, som krisen har for kvinder; 

6. fremhæver, at integration af kønsaspektet også er blandt grundprincipperne for Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden (AMIF); beklager imidlertid, at der trods 

Parlamentets gentagne opfordringer til også at tage kønsaspektet i betragtning inden for 

migrations- og asylpolitiken mangler målrettede foranstaltninger om ligestilling mellem 

kønnene med specifikke budgetposter; 

7. gentager sit krav om også at medtage kønsspecifikke indikatorer i det fælles sæt af 

resultatindikatorer for gennemførelsen af Unionens budget, under behørig hensyntagen 

til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og navnlig i overensstemmelse med 

principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet; 

8. opfordrer til, at kønsspecifik konsekvensanalyse indgår som en del af de generelle 
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forhåndsbetingelser, der er knyttet til EU-støtte, og til, at der, hvis det er muligt, 

indsamles kønsopdelte data vedrørende modtagere og deltagere; 

9. glæder sig over den relativt kønsafbalancerede deltagelse (52 % kvinder mod 48 % 

mænd) i Den Europæiske Socialfonds interventioner i 2016; 

10. opfordrer til et fornyet tilsagn fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende 

ligestilling mellem kønnene i den næste FFR i form af en fælles erklæring, der knyttes 

til FFR, og som omfatter en forpligtelse til at anvende kønsbudgettering og til at 

foretage en effektiv overvågning af gennemførelsen af denne erklæring i den årlige 

budgetprocedure med indførelsen af en bestemmelse i en revisionsklausul i den nye 

FFR-forordning. 
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