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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 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 det drejer sig om at reagere på 
de kommende udfordringer, som kvinder står over for, men at den manglende 
øremærkning af konkrete midler risikerer at føre til reduceret finansiering sammenlignet 
med den nuværende FFR;

B. der henviser til, at det foreliggende forslag til FFR 2014-2020 ikke afspejler vigtigheden af 
øgede investeringer i ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder, bl.a. som et 
nødvendigt svar på den aktuelle økonomiske og finansielle krise;

Indstillinger

(i) understreger, at ligestilling mellem kønnene og specifik ressourcetildeling skal gå 
hånd i hånd, og at specifik ressourcetildeling derfor ikke kan erstattes af horisontale 
mål; anmoder om en tostrenget fremgangsmåde, der vil sikre effektivitet og 
forudsigelighed og være reglen inden for alle centrale finansieringsinstrumenter;

(ii) opfordrer Kommissionen og Rådet til at anvende kønsbudgettering i forbindelse med 
budgetprocedurerne i FFR 2014-2020; understreger, at FFR-forordningen bør 
indeholde instrukser til Kommissionen om at anvende kønsbudgettering i EU's 
budgetprocedure og ved anvendelsen af de forskellige finansieringsinstrumenter; 

(iii) understreger behovet for øget finansiering af foranstaltninger vedrørende ligestilling 
mellem kønnene med hensyn til beskæftigelse og vækst og også rettigheder og 
demokrati; opfordrer Kommissionen og Rådet til at oprette ligestilling mellem 
kønnene som et specifikt mål i programmet om rettigheder og unionsborgerskab 
såvel som at sikre Daphneprogrammet som et uafhængigt underudgiftsområde i 
samme program; 

(iv) opfordrer Kommissionen og Rådet til at inddrage mål for ligestilling mellem 
kønnene 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 øremærket finansiering; 

(v) opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre fortsat øremærket finansiering til Det 
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Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, uden nogen 
reduktion; 

(vi) understreger, at Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 
2010-2015 og strategien for de fem år efter 2015 samt de årlige beretninger om 
ligestilling mellem kønnene bør fungere som en grundlæggende rettesnor med 
hensyn til, hvilke områder udgifterne skal målrettes mod, og hvordan de bør 
gennemføres i praksis; 

(vii) bemærker, at indførelsen af finansieringsprogrammer i større skala vil forhindre 
mindre ngo'er, herunder kvindeorganisationer, i at få adgang til EU-
projektfinansiering; opfordrer til, at der fortsat ydes mindre bevillinger ved siden af 
de større bevillinger, med henblik på at sikre de mindre ngo'ers fortsatte adgang til 
EU-finansiering fremover;

(viii) påpeger, at ligestilling mellem kønnene skal fremgå meget tydeligere som en 
målsætning og sammenkobles med øremærket finansiering inden for alle EU-
aktioner og -programmer for forbindelserne udadtil.

Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2014-2020
Artikel 12 – stk. 1
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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 
kønsbudgettering i forbindelse med 
budgetprocedurerne på alle stadier.

Or. en


