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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 det af artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
fremgår, at "[Unionen] i alle sine aktiviteter tilstræber [...] at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder" og således indfører princippet om, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder skal integreres i EU's politikker; der henviser til, at 
budgetproceduren for 2021, som er den første i den flerårige finansielle ramme (FFR) 
for 2021-2027, udgør en mulighed for bedre at integrere kønsaspektet i hele 
budgetproceduren ved hjælp af kønsbudgettering; der henviser til, at dette navnlig er 
vigtigt i lyset af covid-19-krisens forskellige kønsspecifikke indvirkninger på kvinders 
rettigheder, såsom øget kønsbaseret vold i nedlukningsperioden, øget risiko for, at 
kvinder forlader arbejdsmarkedet i forbindelse med øgede omsorgsopgaver samt 
stigningen i andelen af kvinder beskæftiget i sektorer, der er berørt af nedlukningen, 
herunder i den uformelle økonomi og i sektorer med mere usikre arbejdsvilkår,

1. understreger, at programmet for borgere, lighed, rettigheder og værdier er det eneste 
EU-program med foranstaltninger, der er målrettet mod at opnå ligestilling, herunder 
også forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold; gentager på det kraftigste sin 
opfordring til navnlig at øge midlerne og oprette en specifik budgetpost til bekæmpelse 
af kønsbaseret vold, især efter optrapningen af volden mod kvinder under covid-19-
krisen, samt sit krav om øget finansiering til delmålet om kønsligestilling og 
kønsmainstreaming og til de relevante organisationer under indsatsområdet Daphne i 
programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier; gentager sin opfordring til 
at medtage specifikke budgetposter for alle målrettede foranstaltninger vedrørende 
ligestilling mellem kønnene som en god praksis i forbindelse med kønsbudgettering og 
med henblik på at lette sporingen af de udgifter, der er afsat til ligestilling mellem 
kønnene;

2. understreger med henblik på at lette kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet behovet for 
i betydelig grad at øge midlerne til ESF+ for at give plads til inklusion på 
arbejdsmarkedet og tilpasset uddannelse, eftersom covid-19-krisen har ramt kvinder i 
beskæftigelse i uforholdsmæssig stor grad, navnlig kvinder, der arbejder inden for den 
uformelle økonomi, hvoraf mange ikke er i stand til at tage formel beskæftigelse, 
eftersom de udfører børnepasningsopgaver, kvinder, der arbejder under usikre 
arbejdsvilkår, på deltidskontrakter og i yderst kvindedominerede sektorer, såsom inden 
for sundhed, detail- og plejestrukturer og -tjenester, børnepasning, ældrepleje samt 
kvinder, der varetager langvarigt og socialt omsorgsarbejde;

3. understreger behovet for at overveje at øge midlerne til fremme af kvinders indflydelse 
og status gennem iværksætteri og til at støtte SMV'er, der ledes af kvinder, med henblik 
på at sikre dem adgang til lån og finansiering gennem dedikerede programmer;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at rette op på underrepræsentationen af 
kvinder inden for den digitale økonomi, IKT samt naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene) med hensyn til uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskæftigelse, navnlig gennem særlige tiltag, der har til formål 
at informere og tilskynde piger til at undersøge STEM-fagene for at motivere dem til at 
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lære, studere og forfølge karrierer på området, og til at afsætte målrettede bevillinger til 
at lukke den digitale kløft mellem kønnene ved at stille forslag om at fremme digitale 
færdigheder og kvinders digitale kompetencer og øge deres chancer for at opnå lige 
vilkår samt til at hjælpe kvinder med at tilpasse sig nye arbejdsvilkår efter covid-19-
krisen og fremme deres øgede deltagelse i økonomien;

5. opfordrer til at forhøje bevillingerne til klyngen kultur, kreativitet og inklusivt samfund 
for bedre at integrere kønsaspektet i de enkelte programmer samt for at støtte og fremme 
kønsstudier og -forskning i Unionen;

6. understreger behovet for at styrke de budgetbevillinger, der støtter universel respekt for 
og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder; opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, navnlig ved at sikre, at der 
findes programmer for og tjenesteydelser vedrørende reproduktiv sundhed, herunder 
grundlæggende frivillig rådgivning i forbindelse med familieplanlægning, lægemidler 
samt sundhedspleje til mødre og nyfødte; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at afsætte yderligere ressourcer til EU4Health-programmet for navnlig at sikre fortsat 
og rettidig levering af tilgængelig og sikker seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder (SRSR) samt for at støtte foranstaltninger, der tager sigte på at tackle 
sundhedsproblemer i forbindelse med kønsbaseret vold og støtte ofre for kønsbaseret 
vold; henleder særlig opmærksomheden på kvinder, der bor i landdistrikter, tyndt 
befolkede områder og i de mindst tilgængelige områder, hvor adgangen til sådanne 
tjenester ofte er mere begrænset;

7. gentager nødvendigheden af, at EU-budgettet spiller en mere aktiv rolle i forbindelse 
med bestræbelserne på at nå FN's mål for bæredygtig udvikling; opfordrer derfor til, at 
budgettet anvendes til at støtte foranstaltninger og projekter, der har til formål at 
udrydde fattigdom blandt kvinder og børn, fremme integrationen på arbejdsmarkedet, 
fjerne løn- og beskæftigelsesmæssige uligheder mellem mænd og kvinder, forbedre 
adgangen til og udbuddet af sundhedspleje samt bekæmpe vold mod kvinder, børn og 
unge;

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at der afsættes yderligere bevillinger til 
kvinderettighedsorganisationer, navnlig dem, der arbejder med fremme af seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder og LGBTI+-rettigheder; gentager sit krav om, at der 
indføres en mekanisme til beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede 
mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet; understreger, at 
Parlamentets godkendelse af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 bør være 
betinget af, at Unionens værdier overholdes, og er parat til ikke at give sit samtykke til 
den flerårige finansielle ramme, hvis der ikke er politisk enighed om en sådan 
mekanisme;

9. bekræfter endnu engang den vigtige rolle, som Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder samt Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder spiller, og opfordrer til at forhøje budgettet for disse med henblik på at 
styrke deres rekrutterings- og forskningskapaciteter; minder om den vigtige rolle, som 
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder spiller med hensyn 
til at forstå omfanget af og årsagerne til ulighed mellem kønnene i EU; opfordrer derfor 
til at forhøje budgetbevillingerne under overskriften "Fremme af ikke-
forskelsbehandling og lighed".
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