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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 som fastsat i artikel 8 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er forpligtet til at fremme integration af 
kønsaspektet i alle sine foranstaltninger;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret Kommissionen til 
at fremme og gennemføre anvendelsen af kønsmainstreaming, kønsbudgettering og 
kønsspecifikke konsekvensanalyser i alle EU's politikområder og opfordret 
Revisionsretten til at indarbejde et kønsperspektiv, herunder kønsopdelte data, i sine 
beretninger om gennemførelsen af Unionens budget;

C. der henviser til, at lighed og retsstatsprincippet er grundlæggende værdier for Unionen, 
og der henviser til, at EU-institutionerne skal sigte mod at fremme disse i 
overensstemmelse med artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU); der 
henviser til, at dette ansvar også bør deles med medlemsstaterne i henhold til princippet 
om loyalt samarbejde, som er nedfældet i artikel 4, stk. 3, i TEU;

1. understreger, at kvinders rettigheder og et ligestillingsperspektiv bør integreres i og 
sikres på 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. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at styrke retsstatsprincippet 
i Unionen, navnlig de lovgivningsmæssige forslag, der har til formål at beskytte 
Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge 
hovedopgaverne for dem, der tildeles støttemidler fra Unionen, og til at afslå at yde 
finansiering til enhver gruppe, der ønsker at anvende midler fra Unionen til at rulle 
rettigheder tilbage, især kvinders rettigheder;

3. bemærker, at kønsbudgettering er del af en overordnet strategi for ligestilling mellem 
kønnene, og understreger, at EU-institutionernes vilje på dette område derfor er af 
grundlæggende betydning; beklager i denne sammenhæng, at der ikke blev vedtaget en 
EU-ligestillingsstrategi for perioden 2016-2020, og opfordrer Kommissionen til at 
prioritere sin nye strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene højere ved at 
vedtage den i form af en meddelelse;

4. udtrykker sin bekymring over det indbyrdes forhold mellem angrebene på 
retsstatsprincippet og tilbageslaget for så vidt angår ligestilling mellem kønnene og 
kvinders rettigheder; opfordrer til, at dette spørgsmål behandles efter proceduren i 
artikel 7 mod de berørte medlemsstater.

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

6. beklager de seneste års tendens til, at Unionens midler til bekæmpelse af alle former for 
vold mod kvinder og piger skæres ned, og gentager sin opfordring til at øge midlerne til 
Daphne-programmets specifikke mål; gentager sin opfordring til at have en særskilt 
budgetpost med specifikt sigte på Daphne i programmet for rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab; noterer sig udviklingen i udformningen af en EU-dækkende 
undersøgelse, der indebærer en fælles metode og et fælles spørgeskema og består i 
regelmæssigt at indsamle sammenlignelige data om kønsbaseret vold i alle Unionens 
medlemsstater; forventer at anerkende de første resultater af pilotundersøgelsen i 2019 
for at overholde den planlagte gennemførelse af undersøgelsen fra 2020-2021 og frem;

7. opfordrer til, at der foretages en undersøgelse af synergier mellem Unionens interne og 
eksterne programmer for at sikre, at tilgangen til politikkerne er sammenhængende og 
vedvarende både inden for og uden for Unionen såsom f.eks. i forbindelse med 
kvindelig kønslemlæstelse.

8. opfordrer til øget gennemsigtighed, målrettede foranstaltninger og specifikke 
budgetposter med henblik på at opfylde målene om ligestilling mellem kønnene og 
kvinders rettigheder i Unionens optræden udadtil, herunder seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder;

9. opfordrer til, at der foretages kønsspecifikke konsekvensanalyser som en del af de 
generelle forhåndsbetingelser, der er knyttet til EU-støtte;

10. 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 tildele specifikke midler til forebyggelse af kønsbaseret vold og 
sikre adgang til sundhed og reproduktiv sundhed og rettigheder;

11. opfordrer til et fornyet engagement fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen til 
ligestilling mellem kønnene i den næste FFR ved i den nye FFR-forordning at medtage 
en klausul om kønsbudgettering og om gennemførelsen af en kønsorienteret 
gennemgang; beklager, at der på trods af den fælles erklæring, der er knyttet til den 
flerårige finansielle ramme om integrering af kønsaspektet, kun er gjort få fremskridt på 
dette område, og at den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 ikke har ført til 
udarbejdelsen af en klar strategi for ligestilling med specifikke og konkrete mål og 
bevillinger;

12. understreger behovet for at gøre en større indsats for at integrere kønsaspektet i 
forskning og integration; glæder sig i den forbindelse over, at andelen af kvindelige 
deltagere i Horisont 2020-projekter indtil januar 2019 udgjorde 42 % af den samlede 
arbejdsstyrke; beklager til gengæld, at kvinderne kun udgjorde 28 % af 
projektkoordinatorerne, og at der kun i 32,4 % af bevillingerne var taget hensyn til 
kønsdimensionen i forsknings- og innovationsindholdet; opfordrer også til, at der med 
henblik på at tage hensyn til kønsdimensionen i migrations- og asylpolitikkerne 
inkluderes målrettede aktioner i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling 
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mellem mænd og kvinder i form af specifikke budgetposter;

13. opfordrer Kommissionen til igennem hele budgetproceduren og i forbindelse med 
gennemførelsen af budgettet og vurderingen af dets gennemførelse at anvende 
kønsbudgettering med henblik på at fremme lige adgang til programmer, der finansieres 
af Unionen, og for at fremme kvinders deltagelse;

14. opfordrer til indsamling af kønsopdelte data om støttemodtagere og deltagere i de 
programmer, der finansieres af Unionen; gentager sit krav om, at der i det fælles sæt af 
resultatindikatorer for gennemførelsen af Unionens budget også medtages 
kønsspecifikke indikatorer, som er baseret på et øget fokus på princippet om lighed, 
retfærdighed og økologi, under behørig hensyntagen til princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning og navnlig i overensstemmelse med principperne om 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet;

15. beklager, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) ikke omfatter et 
kønsperspektiv som følge af manglen på specifikke data om kønnet på de ansøgere, der 
indgiver ansøgninger om EFSI-finansiering, eller som står bag de ansøgninger, som 
godkendes til EFSI-finansiering.
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