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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 Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret Kommissionen til 
at fremme og gennemføre anvendelsen af kønsmainstreaming, kønsbudgettering og 
kønsspecifik konsekvensanalyse i EU's relevante politikområder og opfordret 
Revisionsretten til at indarbejde et kønsperspektiv, herunder kønsopdelte data, i sine 
rapporter om gennemførelsen af Unionens budget;

1. understreger, at kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene bør integreres og 
sikres 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. 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;

3. gentager sit krav om, at budgetposterne under programmet for rettigheder, ligestilling 
og unionsborgerskab 2014-2020 bør angive, hvilke ressourcer der er afsat til hvert af 
målene i programmet for ligestilling, som sikrer behørig ansvarlighed i forbindelse med 
de midler, der afsættes til dette formål;

4. gentager sin opfordring til at oprette en særskilt budgetpost for Daphne-programmets 
specifikke mål med henblik på at vise EU's engagement i bekæmpelsen af vold mod 
kvinder og piger; opfordrer til øgede ressourcer på denne budgetpost og til at vende 
nedgangen i de midler, der er afsat til Daphne i perioden 2014-2020; opfordrer til en 
konstant indsats for at øge bevidstheden om de tilskud, der er omfattet af Daphne-
programmets specifikke mål, sammen med foranstaltninger til at gøre de relaterede 
administrative procedurer mere brugervenlige;

5. opfordrer til, at ligestilling mellem mænd og kvinder udtrykkeligt nævnes i 
udgiftsområde 3 "Sikkerhed og medborgerskab" som en grundlæggende ret for 
borgerne;

6. gentager sin opfordring til Kommissionen om at overveje kønsbudgettering på alle trin i 
budgetproceduren, herunder bl.a. i forbindelse med gennemførelsen af budgettet og ved 
vurderingen af dets gennemførelse, herunder EFSI, ESF, EFRU og Horisont 2020, med 
henblik på at bekæmpe den forskelsbehandling som forekommer i medlemsstaterne; 
understreger, at et fælles sæt målbare indikatorer for resultater og virkninger, som vil 
muliggøre en bedre evaluering af budgetgennemførelsen ud fra et kønsperspektiv, bør 
inkorporeres i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af budgettet i 
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overensstemmelse med initiativet om "et resultatorienteret EU-budget";

7. opfordrer til øget gennemsigtighed og målrettede foranstaltninger med henblik på at 
opfylde målene om ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder i EU's optræden 
udadtil, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder;

8. understreger, at integration af kønsaspektet også er blandt de grundlæggende principper 
for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), og opfordrer til, at der medtages 
målrettede foranstaltninger vedrørende kvinders rettigheder og ligestilling mellem 
mænd og kvinder med specifikke budgetposter for at tage hensyn til kønsaspektet i 
migrations- og asylpolitikkerne;

9. beklager, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) ikke indeholder 
et kønsperspektiv; understreger, at der bør tages hensyn til kønsperspektivet i EFSI, 
fordi Den Europæiske Union aldrig fuldt ud og på tilfredsstillende vis vil komme sig 
efter den seneste økonomiske krise, medmindre deres indvirkning på kvinder, der i de 
fleste tilfælde er blevet hårdest ramt, tages op;

10. opfordrer til, at kønsspecifik konsekvensanalyse indgår som en del af de generelle 
forhåndsbetingelser, der er knyttet til EU-støtte, og til, at der indsamles kønsopdelte 
data vedrørende modtagere og deltagere;

11. fremhæver behovet for at integrere kønsaspektet i de europæiske retssystemer og 
beklager, at støtte til offervenlige og kønssensitive procedurer i retssystemerne ikke 
betragtes som et specifikt mål i programmet for retlige anliggender;

12. beklager den lave procentdel af kvinder, der har deltaget i kvinders 
iværksætteraktiviteter, og anmoder om en betydelig indsats i forbindelse med 
gennemførelsen af budgettet for så vidt angår støtte til kvindelige iværksættere og 
beskæftigelse.
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