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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning:

Henvisninger og/eller betragtninger

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union og til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

A. der henviser til, at Kommissionens fremgangsmåde med hensyn til 
ligestillingsaspekterne i den kommende FFR tager sigte på større fleksibilitet, når der 
skal reageres på de kommende udfordringer, som kvinder står over for, men at den 
manglende øremærkning af konkrete midler risikerer at føre til en nedsættelse af de 
finansielle midler sammenlignet med den nuværende FFR;

B. der henviser til, at strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015 
bekræfter, at den næste flerårige finansielle ramme vil yde støtte til gennemførelsen af 
de i strategien fastlagte aktioner;

C. der henviser til, at det foreliggende forslag til FFR 2014-2020 ikke viser, at det er 
vigtigt at øge investeringer i ligestilling mellem mænd og kvinder og i kvinders 
rettigheder, bl.a. som en nødvendig reaktion på den aktuelle økonomiske og finansielle 
krise;

Henstillinger

(i) understreger, at integrering af ligestillingsaspektet og en specifik tildeling af midler skal 
ske parallelt, og at en specifik tildeling af midler derfor ikke kan erstattes af horisontale 
mål; opfordrer til en dobbelt strategi, der vil sikre effektivitet og forudsigelighed og 
danne en regel inden for alle vigtige finansieringsinstrumenter; understreger behovet for 
en stærkere og mere effektiv integrering af ligestillingspolitikken og instrumenter til 
integrering af ligestillingsaspektet i løbet af den kommende programmeringsperiode;

(ii) opfordrer Kommissionen og Rådet til under FFR 2014-2020 at anvende 
budgetprocedurer, hvor kønsaspektet er integreret; understreger, at FFR-forordningen 
bør indeholde instrukser til Kommissionen om at anvende kønsbudgettering i EU's 
budgetprocedure og ved brugen af de forskellige finansieringsinstrumenter; 

(iii) understreger, at FFR bør indeholde en ligestillingsanalyse af dens budgetprioriteter samt 
en detaljeret oversigt over samtlige budgetbevillinger til kønsspecifikke politikker og 
programmer;

(iv) understreger behovet for øget finansiering af foranstaltninger vedrørende ligestilling 
mellem kønnene med hensyn til beskæftigelse og vækst med henblik på at tackle 
horisontal og vertikal kønsopdeling og bekæmpe forskelle i løn og pensioner mellem 
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mænd og kvinder og den stigende fattigdom blandt kvinder og også med hensyn til 
rettigheder og demokrati; opfordrer Kommissionen og Rådet til at optage ligestilling 
mellem mænd og kvinder som et specifikt mål i programmet om rettigheder og 
unionsborgerskab såvel som sikre, at Daphne-programmet forbliver en uafhængig 
bestanddel af dette program;

(v) opfordrer Kommissionen og Rådet til at medtage mål for ligestilling mellem mænd og 
kvinder i forordningerne til regulering af strukturfondene såvel som inden for centrale 
EU-finansieringsprogrammer (sundhed og miljø, uddannelse, ungdom, økonomi, osv.) 
og sikre, at de ledsages af øremærkede midler; slår til lyd for en mere strategisk 
anvendelse af ESF for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, adgang og 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom, social 
udstødelse og alle former for diskriminering; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
proaktive foranstaltninger inden for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne med henblik på at støtte kvinders beskæftigelse i landdistrikter;

(vi) opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre fortsat øremærkning af midler til Det 
Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder uden nedskæringer, 
således at det bliver fuldt ud operationelt og kan forelægge statistikker og 
forskningsresultater om ligestillingspolitikken i EU for medlemsstaterne og Rådets 
roterende formandskaber; 

(vii) understreger, at Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-
2015 og strategien for de følgende fem år efter 2015 samt årsrapporterne om ligestilling 
mellem mænd og kvinder bør tjene som en grundlæggende rettesnor for, mod hvilke 
områder og hvorledes udgifterne skal målrettes, idet der især tages hensyn til, at der er 
stor risiko for fattigdom og social udstødelse blandt de mest udsatte befolkningsgrupper, 
som f.eks. ældre kvinder og enlige mødre; 

(viii) bemærker, at indførelsen af finansieringsprogrammer i større målestok vil forhindre 
mindre ngo'er, herunder kvindeorganisationer, i at få adgang til EU’s 
projektfinansiering, hvilket således vil hindre dem i at yde et enestående bidrag til en 
forbedring af kvaliteten inden for politikken og lovgivningen på ligestillingsområdet; 
opfordrer til, at der fortsat stilles mindre bevillinger sideløbende med de større 
bevillinger til rådighed med henblik på at sikre, at de mindre ngo'er fortsat har adgang 
til EU-midler fremover;

(ix) opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at alle budgetbevillinger under FFR for 
2014-2020 er i overensstemmelse med princippet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder og fremmer integrering af ligestillingsaspektet i alle EU-politikker;

(x) påpeger, at ligestilling mellem mænd og kvinder skal fremgå langt tydeligere som en 
målsætning og sammenkobles med øremærkede midler inden for alle EU-aktioner og -
programmer for forbindelserne udadtil;

(xi) understreger betydningen af kønsbudgettering som et instrument til god forvaltning med 
henblik på at forbedre effektivitet og retfærdighed, korrekt overvågning af, hvorledes 
budgetbevillinger indvirker på kvinders og mænds økonomiske og sociale muligheder 
og fleksibilitet med hensyn til omstrukturering af de bevillinger, der har negative følger 
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for gennemførelsen af ligestilling; mener, at en omfattende analyse af kønsaspekterne i 
forbindelse med EU’s budgetplanlægning vil medføre en mere målbevidst anvendelse af 
bevillinger, således at ligestilling og social samhørighed styrkes.

Ændringer

Ændring 1

Ændret forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme 
for årene 2014-2020 
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændring

(14a) De årlige budgetprocedurer, der 
anvendes for FFR 2014-2020, vil 
integrere kønsaspektet, idet der tages 
højde for, hvordan EU's overordnede 
finansielle ramme bidrager til øget 
ligestilling mellem mænd og kvinder (og 
sikrer integrering af kønsaspektet). 

Ændring 2

Ændret forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme 
for årene 2014-2020
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen (i det følgende benævnt 
"institutionerne") træffer enhver 
foranstaltning til at lette den årlige 
budgetprocedure.

Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen (i det følgende benævnt 
"institutionerne") træffer enhver 
foranstaltning til at lette den årlige 
budgetprocedure og sikre, at kønsaspektet 
indgår i alle budgetprocedurens stadier.
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