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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:

1. understreger, at ligestilling mellem mænd og kvinder i henhold til traktatens bestemmelser 
hører til blandt EU's grundlæggende principper;

2. gentager opfordringen om at anvende kønsbudgettering i forbindelse med alle EU-
aktioner;

3. understreger behovet for passende bevillinger til de aktioner, der er skitseret i 
Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015;

4. understreger behovet for at øremærke forøget finansiering til kampen mod alle former for 
diskrimination over for kvinder; opfordrer Kommissionen til at øremærke økonomiske 
ressourcer til at mindske lønforskellene mellem mænd og kvinder;

5. opfordrer Kommissionen til at udarbejde og gennemføre de relevante budgetposter i sine 
lovgivningsforslag om at øge antallet af kvinder i bestyrelser;

6. fastslår endnu en gang betydningen af tilstrækkelige bevillinger til Det Europæiske Institut 
for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder;

7. beklager det faktum, at et stort antal kvinder fortsat lever i fattigdom eller er truet af 
fattigdom; opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på dette problem ved 
udarbejdelsen samt gennemførelsen af de relevante budgetposter;

8. anmoder Kommissionen om at iværksætte pilotprojekter på følgende områder:

– foranstaltninger rettet mod at identificere de typer af økonomisk støtte, der er til rådighed 
for europæiske husholdninger med enlige forældre,

– foranstaltninger rettet mod at øge antallet af kvinder på alle topledelsesniveauer,

– foranstaltninger rettet mod at analysere forbindelsen mellem vold mod kvinder og den 
måde, hvorpå kvinder fremstilles i medierne og reklamer,

– foranstaltninger rettet mod at gøre op med det stereotypiske billede af overlevende ofre for 
voldtægt og seksuel vold;

9. opfordrer Kommissionen til at medtage bevillinger, der er øremærket til kønsspecifikke 
aktiviteter, i budgettet for Borgernes Europaår 2013;

10. understreger betydningen af Daphneprogrammet og videreførelsen af tilstrækkeligt 
finansierede aktioner rettet mod at bringe vold mod kvinder til ophør;

11. fremhæver betydningen af overskrifterne om ligestilling mellem mænd og kvinder samt
bekæmpelse af forskelsbehandling i PROGRESS-programmet;
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12. understreger behovet for passende finansiering af foranstaltninger til fremme af 
ligestilling mellem kønnene i tredjelande;

13. anerkender, at dette budget bliver udarbejdet i en tid med besparelser; understreger 
vigtigheden af effektiv EU-støtte;


