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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 mænd og kvinder 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 i TEUF;

B. der henviser til, at kønsbudgettering medfører en integration af kønsaspektet i 
budgetproceduren og indebærer en kønsbaseret vurdering af budgetter, idet 
kønsaspektet indføres på alle niveauer af budgetproceduren, og indtægter og udgifter 
omstruktureres med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene1;

1. minder om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) blev oprettet med henblik på at bidrage til og styrke fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder i Unionen, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle 
relevante EU-politikker og de heraf følgende nationale politikker, bekæmpelse af 
forskelsbehandling på grundlag af køn og bevidstgørelse af EU-borgerne om 
ligestilling, og glæder sig over, at der gives arbejdsmæssig prioritet til flere områder, 
som leverer resultater af høj kvalitet og synlighed, uden at fokusset på kønsaspektet går 
tabt;

2. glæder sig over, at udbredelsen af EIGE's kommunikationsaktiviteter steg betydeligt i 
2017, og dets publikationer har fået positiv feedback fra brugerne, hvilket bidrog til at 
udbrede budskabet om ligestilling mellem kønnene og øge borgernes bevidsthed i 
Unionen;

3. glæder sig over EIGE's deltagelse og værdifulde bidrag vedrørende kønsaspektet i 
netværket af europæiske agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre 
anliggender;

4. noterer sig, at EIGE har gjort fremskridt med hensyn til en række anbefalinger i den 
eksterne evaluering (2015); glæder sig over EIGE's indsats for at skifte til en 
projektledet organisation, som vil øge de interne synergier og fremme deling af viden på 
tværs af enhederne; glæder sig over, at EIGE er begyndt at gennemføre en 
handlingsplan, der behandler anbefalingerne, og opfordrer instituttet til at fortsætte 
denne proces for at forbedre forvaltningen og effektiviteten;

5. glæder sig over det vedvarende samarbejde mellem EIGE og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling og bifalder EIGE's bidrag til udvalgets vedvarende 
aktiviteter, bl.a. med hensyn til forskning i og fremme af kønsbudgettering og med 
hensyn til de kønsmæssige aspekter af menneskehandel; glæder sig i denne forbindelse 
navnlig over EIGE's bidrag til at integrere et kønsperspektiv i direktivet om bekæmpelse 
af menneskehandel og direktivet om ofres rettigheder;

6. påpeger behovet for et tæt samarbejde mellem EIGE og ikke blot Udvalget om Kvinders 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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Rettigheder og Ligestilling, men også med andre parlamentariske udvalg for bedre at 
opnå integration af kønsaspektet i politikker og foranstaltninger; opfordrer til, at der 
afsættes yderligere midler til EIGE for at øge antallet af medarbejdere, hvilket vil gøre 
det muligt for EIGE at yde bistand til de centrale interessenter, f.eks. i forbindelse med 
gennemførelsen af kønsbudgettering og andre redskaber til integrering af kønsaspektet;

7. støtter EIGE's arbejde, som gennem undersøgelser og forskning gør det muligt for 
FEMM-udvalget at indhente data, som er absolut nødvendige, for at det kan udføre sit 
arbejde ordentligt ved at stille officielle data af høj kvalitet til rådighed uden nogen 
ideologisk indflydelse;

8. glæder sig over EIGE's resultater i 2017, navnlig dets frigivelse af 
kønsligestillingsindekset for 2017 (indekset), udviklingen af harmoniserede definitioner 
og indikatorer for kønsbaseret vold og dets udvidede platform og værktøjer for 
integrering af kønsaspektet; påskønner det nye element i indekset, der fokuserer på 
forskelle mellem forskellige grupper af kvinder og mænd, og den omstændighed, at 
indekset siden 2019 vil blive ajourført på årsbasis; opfordrer til, at der udvikles mere 
metodiske redskaber med henblik på en bedre sikring af integration af kønsaspektet i 
alle politikker og foranstaltninger; 

9. noterer sig, at EIGE har foretaget en opfølgning af indberetningerne om seksuel chikane 
af kvindelige medarbejdere og praktikanter ved instituttet; understreger, at instituttet 
skal fungere som en rollemodel hvad angår bekæmpelse af seksuel chikane og 
varetagelse af samtlige medarbejderes sikkerhed og værdighed; støtter EIGE's indsats 
for at gennemføre en nultolerancepolitik over for seksuel chikane;

10. henstiller kraftigt til, at EIGE som EU's ekspertisecenter for ligestilling mellem mænd 
og kvinder får til opgave at overvåge gennemførelsen af Istanbulkonventionen;

11. beklager de omstændigheder med konstant risiko for budgetnedskæringer og mangel på 
menneskelige ressourcer, som EIGE skal fungere under;

12. glæder sig over EIGE's arbejde med hensyn til digitalisering og bifalder dets projekt, 
der fokuserer på balance mellem arbejdsliv og privatliv, kønsbestemte løn- og 
pensionsforskelle og udvikling af et kønsbevidst parlamentsværktøj;

13. noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at EIGE's årsregnskab i alt væsentligt 
giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af 
resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det 
afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de 
regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

14. noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at de indtægter og betalinger, der ligger 
til grund for EIGE's årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

15. glæder sig over, at der er blevet fulgt op på Revisionsrettens bemærkning fra 2016 om 
niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger under afsnit III (aktionsudgifter); 
opfordrer EIGE til at overveje Revisionsrettens bemærkning om offentliggørelse af 
instituttets stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) 
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websted for at sikre større gennemsigtighed og bredere offentliggørelse samt give 
borgerne mulighed for på ét sted at finde alle stillinger opslået af EU's forskellige 
institutioner og agenturer;

16. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til 
direktøren for EIGE for gennemførelsen af EIGE's budget for regnskabsåret 2017.
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