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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 Unionen bl.a. er baseret på værdien ligestilling mellem mænd og 
kvinder, og at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
fastsætter, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, og derfor kræver, at ligestilling skal indarbejdes i 
alle politikker og adresseres på alle niveauer i budgetproceduren gennem integrering af 
kønsaspektet og kønsbudgettering; der henviser til, at det er afgørende for Parlamentets 
og de andre EU-institutioners troværdighed at sikre sammenhæng mellem deres interne 
budget- og dechargeprocedurer og deres eksterne foranstaltninger inden for fremme af 
ligestilling mellem mænd og kvinder;

B. der henviser til, at budgetter ikke er kønsneutrale og derfor skal fastlægges med en klar 
målsætning om bekæmpelse af forskelsbehandling og målet om at tilgodese begge køn i 
lige høj grad; 

C. der henviser til, at Unionen har forpligtet sig til at gennemføre målene for bæredygtig 
udvikling, herunder mål 5 om ligestilling mellem mænd og kvinder;

D. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til tilstrækkelig 
finansiering af programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (REC-
programmet) og til så meget som muligt at fremhæve programmets specifikke 
Daphnemål; der henviser til, at Parlamentet har opfordret til at fortsætte alle 
foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder med en uafhængig budgetbevilling, 
der er øremærket til dette mål, også i programmet for rettigheder og værdier i den 
flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027;

E. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og i det 
offentlige og politiske liv og afsætter uforholdsmæssigt mere tid end mænd til ubetalt 
husarbejde og omsorgsarbejde;

F. der henviser til, at formålet med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige 
budget for 2020 fortsat er at støtte strategiske investeringer og bæredygtig vækst med 
henblik på at støtte økonomisk samhørighed og skabe jobs, især for unge, ældre og 
personer med handicap; der henviser til, at det i den forbindelse også er vigtigt at 
fokusere på at øge kvinders, herunder LGBTI-kvinders, deltagelse på arbejdsmarkedet 
ved bl.a. at investere i infrastruktur og offentlige tjenester for at støtte balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv og forbedre deres potentiale i alle økonomiens sektorer, herunder 
den digitale økonomi, informations- og kommunikationsteknologi (IKT), samt inden for 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene) samt i 
ledende stillinger og på at mindske kønsforskellene med hensyn til beskæftigelse og 
løn;

G. der henviser til, at digitaliseringen har væsentlige konsekvenser for arbejdsmarkedet, 
bl.a. ved at skabe nye jobmuligheder og mere fleksible arbejdsvilkår som f.eks. 
fjernarbejde eller telearbejde, der vil kunne tjene som et effektivt redskab til at skabe en 
bedre balance mellem arbejdsmæssige og hjemlige pligter for både kvinder og mænd;
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H. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er et centralt mål for Unionen, men 
alligevel er alvorligt underfinansieret; der henviser til, at Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder i 2019 konstaterede, at kun 1 % af EU's struktur- 
og investeringsfonde er blevet afsat til fremme af ligestilling mellem kønnene i 
Unionens budget for 2020; der henviser til, at ulighed og forskelsbehandling ikke desto 
mindre medfører enorme økonomiske omkostninger for både kvinderne og samfundet; 
der henviser til, at Verdensbanken skønner, at der tabes omkring 145 billioner EUR i 
humankapitalværdi som følge af ulighed mellem kønnene; der henviser til, at vold i 
hjemmet alene i England og Wales koster omkring 33 mia. USD om året ifølge UN 
Women i 2016;

1. gentager sin kraftige anmodning om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd 
ved at støtte integration af kønsaspektet og kønsbudgettering på alle niveauer af 
budgetproceduren, herunder i forbindelse med afslutningen af forhandlingerne om den 
næste FFR, og anvende budgetudgifter som et effektivt redskab til at bekæmpe 
eksisterende uligheder og fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder 
LGBTI-kvinder og -mænd; minder om, at kønsbudgettering er en metode, der skal 
anvendes på alle Unionens budgetposter; minder om betydningen af en forøgelse af 
midlerne til ligestilling mellem kønnene med henblik på at opnå væsentlige fremskridt 
og behovet for bedre kanalisering og overvågning af EU-finansieringen i denne 
henseende, navnlig når det drejer sig om medlemsstater, der krænker retsstatsprincippet 
og oplever tilbageskridt med hensyn til kvinders rettigheder;

2. understreger, at kønsbudgettering skal være en integreret del af budgetproceduren på 
alle budgetposter, og ikke kun i de programmer, hvor kønsaspektets indvirkning er mest 
åbenlys, således at budgetudgifter bliver et effektivt redskab til at fremme ligestilling 
mellem kønnene;

3. minder om, at kønsbudgettering er et af aspekterne i en bredere strategi for integrering 
af kønsaspektet, og påpeger, at det er vigtigt at gennemføre integration af kønsaspektet i 
alle faser af politikcyklussen;

4. minder om, at et af kravene for at gennemføre kønsbudgettering er, at der oprettes 
selvstændige budgetposter for målrettede foranstaltninger knyttet til ligestillingsmål; 
gentager derfor sine anmodninger om, at der også oprettes en selvstændig budgetpost til 
målet i det REC-program, der er beregnet til at fremme ligestilling mellem kønnene og 
integration af kønsaspektet;

5. beklager tendensen i de seneste år til at nedskære EU-midler, der bekæmper alle former 
for vold mod kvinder og piger, og gentager sin anmodning om at øge midlerne til det 
specifikke Daphnemål i det nuværende REC-program, og at en sådan forhøjelse 
opretholdes i programmet for rettigheder og værdier; opfordrer til, at det sikres, at der 
stilles tilstrækkelige midler til rådighed til foranstaltninger til bekæmpelse af både vold 
mod kvinder og piger, herunder kvindelig kønslemlæstelse og menneskehandel, navnlig 
med henblik på seksuel udnyttelse, inden for rammerne af en effektiv gennemførelse af 
Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet; opfordrer Kommissionen til at støtte programmer og foranstaltninger, der 
specifikt bekæmper chikane, herunder seksuel chikane;

6. opfordrer medlemsstaterne til straks at ratificere Istanbulkonventionen om forebyggelse 
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og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, navnlig med henblik på 
konventionens rolle i beskyttelsen af kvinder og piger mod vold og de deraf følgende 
økonomiske konsekvenser for ofre og samfund; opfordrer til, at relevante EU-midler 
anvendes til at yde bistand til forberedelsen af eller de fortsatte bestræbelser på at 
gennemføre Istanbulkonventionen i medlemsstaterne;

7. understreger behovet for at fortsætte alle foranstaltninger med fokus på forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder inden for rammerne af det program, 
der vil erstatte REC-programmet i den næste FFR-periode med en uafhængig 
budgetbevilling til bekæmpelse af kønsbaseret vold mod kvinder og særlig 
opmærksomhed på bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse samt 
æreskulturer og æresrelateret vold;

8. fremhæver behovet for specifikke midler til at støtte de mest sårbare kvinder og piger i 
vores samfund, navnlig kvinder med handicap, kvindelige flygtninge og ofre for 
menneskehandel og misbrug; støtter i denne forbindelse en forhøjelse af forpligtelses- 
såvel som betalingsbevillinger i de to dele af REC-programmet;

9. understreger, at det er nødvendigt at styrke budgetbevillinger, der støtter kvinders 
adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder både i og uden for Unionen, da 
denne adgang i stigende grad er truet;

10. opfordrer Unionen til at støtte kvinderettighedsorganisationer og -aktivister og deres 
arbejde samt til at øge deres repræsentation i EU's beslutningsprocesser;

11. gentager sin anmodning om øgede midler fra EU's strukturfonde til at værne om 
kvinders økonomiske og sociale rettigheder, navnlig gennem foranstaltninger til at øge 
kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og investeringer i offentlige omsorgsydelser af 
høj kvalitet;

12. fremhæver betydningen af at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde, 
navnlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske 
Socialfond (ESF) til at fremme kvinders beskæftigelse, bl.a. ved at finansiere 
omsorgsfaciliteter af høj kvalitet til overkommelige priser;

13. kræver budgetbevillinger til at støtte kvindelige iværksættere og kvinders økonomiske 
uafhængighed og til at sikre og fremme kvinders adgang til specialiseret 
erhvervsuddannelse, økonomisk overkommelige lån og egenkapitalfinansiering ved 
hjælp af EU-programmer og -fonde som f.eks. COSME, Horisont 2020 og ESF for at 
maksimere kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, navnlig enlige mødre, 
omsorgspersoner og kvinder, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter en lang pause, 
for at øge deres beskæftigelsesegnethed; opfordrer for så vidt angår disse fonde, som 
bør gives tilstrækkelige midler, til, at de støtter fremme af ligestilling mellem kønnene 
gennem uddannelse og sundhedspleje og øget integration af kønsaspektet og målet om 
at opnå ligestilling mellem kønnene gennem hvert program;

14. bemærker med bekymring det lave antal kvindelige studerende, der studerer IKT-
relaterede emner, og gentager, at det er nødvendigt at genopføre det budget, som 
Kommissionen har foreslået på dette område; tilføjer, at der er behov for tilstrækkelige 
midler til at forbedre uddannelserne, støtte kvindelige iværksættere i den digitale sektor 
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og øge antallet af oplysningskampagner for at få lukket den digitale kløft mellem 
kønnene;

15. understreger, at det er nødvendigt at lukke den digitale kløft mellem kvinder og mænd, 
som fører til betydelige forskelle på arbejdsmarkedet, ved at øremærke midler til 
uddannelse og erhvervsuddannelse samt støtte til kvindelige selvstændige 
erhvervsdrivende;

16. understreger, at det er nødvendigt at øremærke midler til at fremme kvinders interesser i 
den digitale økonomi og i sektorer som IKT og STEM og til at støtte dem i denne 
sammenhæng;

17. fremhæver betydningen af tilstrækkelig øremærkning af midler til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for at bekæmpe særligt høje 
ungdomsarbejdsløshedstal; opfordrer til, at piger og yngre kvinder deltager på lige fod i 
de foranstaltninger, der er omfattet af dette initiativ, og til, at det sikres, at der lægges 
særlig vægt på, at de tilbydes kvalitetsuddannelse og -beskæftigelse, især inden for den 
digitaliserede økonomi, IKT og STEM-sektorerne, hvor kvinder er stærkt 
underrepræsenterede både med hensyn til uddannelse/erhvervsuddannelse og 
beskæftigelse, der skaber en digital kløft mellem kvinder og mænd; mener, at 
foranstaltninger som f.eks. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet bør bidrage til ikke blot at 
hjælpe de unge med at blive en del af arbejdsstyrken, men også til at fremme 
beskæftigelse af høj kvalitet; bekræfter, at der desuden bør lægges særlig vægt på 
finansiering af kvalitetsuddannelse i emner som sexisme, seksuel chikane, mobning og 
hadefuld tale, for at tilskynde til lige deltagelse af piger og unge kvinder samt drenge og 
unge mænd;

18. minder om, at et meget stort antal flygtninge og asylansøgere, der rejser ind i Unionen, 
er kvinder og børn; understreger, at integration af kønsaspektet også er blandt de 
grundlæggende principper for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), og 
gentager sin opfordring til, at kønsaspektet også tages i betragtning i migrations- og 
asylpolitikkerne, ved at der afsættes specifikke midler til forebyggelse af kønsbaseret 
vold og sikres adgang til sundhed og reproduktiv sundhed og rettigheder;

19. understreger, at det er afgørende at tilsikre et tilstrækkeligt budget til menneskelig 
udvikling for at nå 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling, herunder 
udviklingsmål 5; minder om Unionens tilsagn om at investere 20 % af den officielle 
udviklingsbistand i menneskelig udvikling og opfordrer til tilstrækkelige bevillinger til 
menneskelig udvikling for at fremme foranstaltninger og projekter med sigte på 
udryddelse af fattigdom blandt kvinder og børn, bedre integration på arbejdsmarkedet, 
fjernelse af løn- og beskæftigelsesmæssige uligheder mellem mænd og kvinder, 
bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge, forbedring af adgangen til og udbuddet 
af sundhedspleje, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, uddannelse, 
ligestilling mellem kønnene og social beskyttelse under programmet for globale almene 
goder og udfordringer;

20. kræver, at der fortsat afsættes budgetmidler til bekæmpelse af kvindelig 
kønslemlæstelse i alle programmer for eksterne foranstaltninger, herunder instrumentet 
for udviklingssamarbejde;
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21. understreger, at de økonomiske, sociale, arbejdsmarkedsmæssige og kønsbestemte 
uligheder i og mellem medlemsstaterne er blevet forværret i det seneste årti med 
udbruddet af den økonomiske og finansielle krise; minder om den vigtige rolle, som Det 
Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder spiller for at øge 
bevidstheden om omfanget af og årsagerne til ulighed mellem kønnene i Unionen, og 
kræver, at instituttets budget, stillingsfortegnelse og uafhængighed tildeles 
tilstrækkelige ressourcer, hvilket vil sikre en gnidningsløs drift af instituttet og 
gennemførelse af ambitiøse projekter; kræver også, at der afsættes flere midler til 
budgetposten "fremme af ikke-forskelsbehandling og lighed";

22. bemærker, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder i 2019 
konkluderede, at integration af kønsaspektet "behandles som et emne, der kun har ringe 
indvirkning på det faktiske indhold af finansieringsprogrammer"; opfordrer derfor til, at 
der træffes solide og omfattende foranstaltninger til at forbedre indsatsen for at integrere 
kønsaspektet, herunder et fornyet fokus på fremme af ansvarlighed og gennemsigtighed 
i den finanspolitiske planlægning, og til, at kønsorienteringen i budgetprocessen øges;

23. anbefaler navnlig flere midler til fremme af beskyttelse af moderskab, forældreskab og 
den tidlige barndom gennem passende programmer; opfordrer i denne forbindelse til, at 
mødres og børns sundhed tillægges særlig betydning i EU's budget for 2020; anbefaler 
endvidere, at der garanteres midler til forsvar for, fremme af og støtte til amning, 
således at der bidrages til bestræbelserne på at nå Verdenssundhedsorganisationens mål 
om, at 50 % af spædbørn i hele verden udelukkende bliver ammet i de første seks 
måneder af deres liv i 2025, hvilket bl.a. vil kræve, at det sikres, at barsels- og 
fædreorloven er tilstrækkeligt lang og tilstrækkeligt lønnet;

24. opfordrer til, at budgetbevillingerne målrettes mod de specifikke behov hos forskellige 
grupper af kvinder, der står over for en bred vifte af forskellige økonomiske 
udfordringer, herunder, men ikke begrænset til: periodisk fattigdom blandt unge piger, 
økonomisk forarmelse blandt enlige kvindelige pensionister og den kønsbestemte 
pensionsforskel, ubetalt omsorgsarbejde og fattigdom blandt mødre og kvindelige 
omsorgspersoner, socioøkonomisk udstødelse og forskelsbehandling af kvinder af 
afrikansk eller asiatisk oprindelse eller fra etniske mindretal på arbejdsmarkedet.
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