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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 artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
fastsætter, at Unionen i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og derved fremme princippet om 
kønsmainstreaming i alle sine politikker, herunder gennem kønsbudgettering på alle 
niveauer i budgetproceduren;

B. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange indtrængende har opfordret 
Kommissionen til at fremme og gennemføre kønsmainstreaming og kønsbudgettering 
samt til at gennemføre kønsspecifikke konsekvensanalyser inden for alle Unionens 
politikområder; der henviser til, at Revisionsretten har bekræftet, at dette ikke er opnået;

C. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til at sikre tilstrækkelig 
finansiering til Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE), til programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og til det 
efterfølgende program for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier samt til dets 
indsatsområde Daphne med henblik på at håndhæve instrumenter til 
ikkeforskelsbehandling, ligestilling mellem kønnene og instrumenter til 
kønsmainstreaming og med henblik på at sikre tilstrækkelige ressourcer til at støtte de 
foranstaltninger, der er målrettet mod forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold; 
der henviser til, at sager om vold i hjemmet er steget kraftigt på grund af covid-19-
pandemien og som følge af foranstaltninger som nedlukning eller telearbejde1;

D. der henviser til, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt af covid-19-pandemien, 
navnlig kvinder, der arbejder i usikre ansættelsesforhold, inden for kvindedominerede 
sektorer og i den uformelle økonomi; der henviser til, at Unionens budget for 2022 bør 
spille en central rolle i Unionens økonomiske genopretning, idet der skal lægges særlig 
vægt på de sektorer, som er stærkt feminiserede, og som har været afgørende under 
pandemien eller er blevet hårdt ramt af den efterfølgende økonomiske krise;

E. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i ledende og beslutningstagende 
stillinger, samtidig med at de er overrepræsenteret i lavtlønssektorer, såsom i 
forbindelse med det arbejde, som finder sted inden for omsorgs- og servicesektoren; der 
henviser til, at de bruger mere tid end mænd på ubetalt husarbejde og omsorgsopgaver;

F. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i den digitale økonomi og inden 
for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene) med 
hensyn til uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse; der henviser til, at 
ressourcer, der støtter kvinders og pigers indflydelse og status gennem digital inklusion, 
kan føre til fremme af kønsligestilling i den digitale tidsalder;

G. der henviser til, at nye varianter af covid-19 har spredt sig i hele Europa og udgør en 
trussel om nye nedlukninger i EU's medlemsstater; der henviser til, at det derfor er 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(2020)659333_EN.pdf
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vigtigt, at der indføres en vedvarende ramme for vurdering af covid-19-pandemiens 
konsekvenser for og indvirkninger på kvinder med henblik på at gøre det muligt at 
afbøde konsekvenserne af et nyt pandemiudbrud;

1. understreger, at kvinders rettigheder og et ligestillingsperspektiv bør integreres i og 
sikres på tværs af alle politikområder, navnlig i lyset af de mangeartede kønsspecifikke 
konsekvenser af covid-19-pandemien for kvinders rettigheder; gentager sin kraftige 
opfordring om at gennemføre kønsmainstreaming og kønsbudgettering i hele 
budgetproceduren; minder om Revisionsrettens særberetning fra 2021 om "Integration 
af kønsaspektet i EU-budgettet", som afslørede, at kønsmainstreaming ikke var blevet 
anvendt i tilstrækkelig grad i Unionens budget, samt om dens vigtigste anbefalinger; 
understreger, at nogle medlemsstater anvendte pandemien til yderligere at begrænse 
kvinders rettigheder;

2. opfordrer Unionen til at sikre medlemsstaterne flere midler til at styrke beskyttelsen af 
barselsorlov og fædreorlov i arbejdsmarkedslovgivningen, navnlig ved at øge mængden 
af orlov og garantere, at den betales 100 %, og ved at reducere antallet af arbejdstimer i 
den periode, hvor der ammes, samt ved at træffe foranstaltninger til håndhævelse af 
denne beskyttelse, men også ved at investere i vuggestuer og børnehaver samt i 
langtidsplejetjenester; bemærker, at utilgængelige, uoverkommelige omkostninger og 
mangel på tilstrækkelig infrastruktur til at tilvejebringe børnepasningsordninger af høj 
kvalitet fortsat udgør en betydelig hindring for kvinders lige deltagelse i alle aspekter af 
samfundet, herunder på beskæftigelsesområdet;

3. udtrykker sin bekymring over det indbyrdes forhold mellem angrebene på 
retsstatsprincippet og tilbageslaget for så vidt angår ligestilling mellem kønnene og 
kvinders rettigheder; minder om, at den budgetmæssige konditionalitet finder 
anvendelse i forbindelse med kvinders rettigheder på samme måde som på andre 
politikområder; opfordrer Kommissionen til at adressere dette spørgsmål i henhold til 
artikel 7-proceduren mod de berørte medlemsstater;

4. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU-midler ikke støtter nogen projekter, 
investeringer eller programmer, som bidrager til segregering, forskelsbehandling eller 
social udstødelse; 

5. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af vurderingen af de nationale 
genopretningsplaner og i overensstemmelse med det generelle mål i genopretnings- og 
resiliensfaciliteten om at imødegå de sociale og økonomiske virkninger, navnlig for 
kvinder, at fremsætte specifikke henstillinger, der understreger behovet for at sikre 
investeringer og gennemføre reformer, som adresserer ligestilling mellem kønnene, til 
at indsamle kønsopdelte data og anvende kønsrelevante indikatorer samt til at fremme 
kvinders fulde deltagelse på arbejdsmarkedet med henblik på at medtage et 
kønsperspektiv i reaktionen på krisen, der skal sikre fordele for alle;

6. gentager behovet for, at der over Unionens budget afsættes flere midler til at lukke 
løngabet mellem kønnene og for at anvende princippet om lige løn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi, ikke kun gennem lovgivning og foranstaltninger til 
bekæmpelse af lønmæssig forskelsbehandling, men med henblik på at fremme 
kollektive overenskomstforhandlinger; opfordrer endvidere til, at der indføres 
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foranstaltninger til bekæmpelse af diskriminerende praksis i forbindelse med 
beslutninger om ansættelser og forfremmelser; opfordrer til, at der træffes 
foranstaltninger til at øge den sociale beskyttelse i forbindelse med moderskab, 
arbejdsløshed, sygdom, arbejdsulykker og erhvervssygdomme;

7. opfordrer til indsamling af kønsopdelte data og anvendelse af kønsrelevante indikatorer 
og konsekvensanalyser til at evaluere de foranstaltninger, der indgår i 
genopretningsplanerne;

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at alle budgetbevillinger under FFR for 
2021-2027 er i overensstemmelse med princippet om ligestilling mellem kønnene og til 
at fremme dette princip i alle Unionens politikker;

9. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med Parlamentet at fremskynde 
indførelsen af en metode til at måle relevante kønsudgifter, således som det er fastsat i 
den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om 
samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye 
egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter2;

10. opfordrer Kommissionen til at sikre en passende forhøjelse af EIGE's budget med 
henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene i hele Unionen, navnlig i lyset af 
covid-19-pandemiens indvirkning på kvinder, og til dernæst at sikre agenturet 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at udvikle dets arbejdsopgaver; understreger 
EIGE's centrale rolle i forbindelse med indsamling, analyse, behandling og formidling 
af data og information vedrørende covid-19-krisens kønsdimension og med hensyn til at 
forstå omfanget af og hindringerne for at opnå ligestilling mellem kønnene i Unionen 
samt i forbindelse med udvikling, analyse, evaluering og formidling af metodiske 
redskaber til støtte for integrationen af ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og 
i de nationale politikker, som disse foranlediger;

11. understreger, at de økonomiske, sociale, arbejdsmæssige og kønsbestemte uligheder i og 
mellem medlemsstaterne er blevet mere akutte i løbet af det seneste årti som følge af 
udbruddet af den økonomiske og finansielle krise; minder om den vigtige rolle, som 
EIGE spiller med hensyn til at forstå omfanget af og årsagerne til uligheden mellem 
mænd og kvinder i Unionen; opfordrer derfor til, at dets budget, personale og 
uafhængighed styrkes, samt til, at budgettet under overskriften "Fremme af 
ikkeforskelsbehandling og lighed" forhøjes;

12. gentager sin anmodning om at oprette en uafhængig budgetpost til målet i programmet 
for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier, som er øremærket til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og kønsmainstreaming, og om at der oprettes endnu en 
budgetpost til det specifikke mål om at forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold; 
gentager på det kraftigste sin anmodning om at styrke Daphne-initiativet ved at forhøje 
midlerne til indsatsområdet Daphne, navnlig til foranstaltninger til bekæmpelse af 
kønsbaseret vold, samt til at yde passende støtte til ofre, især efter eskaleringen af den 
kønsbaserede vold under covid-19-krisen; understreger behovet for at styrke de 
budgetbevillinger, der støtter foranstaltninger til sikring af kønsaspektet i forbindelse 

2 EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
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med sundhed, ved at lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne, 
herunder om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR); opfordrer 
Kommissionen til at afsætte yderligere midler til EU4Health-programmet, navnlig til 
medlemsstaterne, med henblik på at sikre passende levering af tilgængelige SRSR-
tjenester;

13. minder om kravet om at afsætte mindst 40 % af de midler, der er afsat til indsatsområdet 
ligestilling, rettigheder og ligestilling mellem kønnene og til indsatsområdet Daphne, til 
aktiviteter til forebyggelse og bekæmpelse på alle niveauer af kønsbaseret vold og 
mindst 15 % til aktiviteter, der fremmer kvinders fulde udøvelse af rettigheder, 
ligestilling mellem kønnene, herunder balance mellem arbejdsliv og privatliv, styrkelse 
af kvinders indflydelse og status og kønsmainstreaming;

14. opfordrer Kommissionen til at revurdere Daphne-initiativet og afsætte passende 
ressourcer til dette program med henblik på at yde passende støtte til ofre for vold og 
bekæmpe vold mod kvinder;

15. understreger behovet for at øge finansieringen fra Unionen, således at medlemsstaterne 
kan yde offentlige sociale ydelser til ofre for menneskehandel eller seksuel udnyttelse 
med psykologisk og social støtte fra specialiserede fagfolk samt behovet for at 
gennemføre sociale og økonomiske politikker, der har til formål at hjælpe sårbare 
kvinder og piger ud af prostitution, nemlig ved at sikre dem jobs, der effektivt fører til, 
at de integreres i samfundet;

16. understreger betydningen af at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde, 
navnlig Den Europæiske Socialfond Plus (EFS+), til at fremme ligestilling mellem 
kønnene, kvinders beskæftigelse og adgang til arbejdsmarkedet, børnepasning og 
langtidspleje; opfordrer til en mere hensigtsmæssig anvendelse, en forøgelse af 
ressourcerne og en mere strategisk anvendelse af ESF+ med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene på beskæftigelsesområdet, eftersom kvinder er mere 
tilbøjelige end mænd til at være i midlertidig beskæftigelse, deltidsarbejde og usikre 
ansættelsesforhold, og eftersom covid-19-pandemien har påvirket kvinders 
beskæftigelse uforholdsmæssigt hårdt, navnlig i visse stærkt påvirkede og stærkt 
feminiserede sektorer inden for sundhed, detail- og plejestrukturer og -tjenester; 
anmoder Kommissionen om at foreslå proaktive foranstaltninger inden for Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med henblik på at støtte 
kvinders beskæftigelse i landdistrikter; 

17. understreger, at Unionens budget bør omfatte øget investering i plejeinfrastrukturer og 
plejetjenester med henblik på levering af pleje af høj kvalitet; minder om, at disse 
investeringer er af afgørende betydning for at opnå økonomisk genopretning, håndtere 
de sociale og sundhedsmæssige kriser, opbygge social modstandsdygtighed og 
bekæmpe uligheder;

18. opfordrer til at sikre, at Unionens budget tilskynder kvinder til at deltage i og interessere 
sig for den digitale økonomi og for STEM-sektorerne samt til at gøre karriere inden for 
forskning, innovation og teknologi eller til at deltage i det europæiske forskningsrum, 
herunder ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

19. gentager nødvendigheden af, at Unionens budget spiller en mere aktiv rolle i forbindelse 
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med bestræbelserne på at nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, navnlig i 
forbindelse med projekter, der har til formål at udrydde fattigdom i medlemsstaterne; 
understreger, at covid-19-pandemien forværrede såvel de problemer, som kvinder 
allerede lider under3, som problemet med børnefattigdom4; opfordrer derfor til, at 
Unionen støtter foranstaltninger og projekter, der har til formål at udrydde fattigdom 
blandt kvinder og børn, fremme en øget og bedre integration 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.

3 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf
4 https://eurochild.org/uploads/2020/12/2020-Eurochild-Semester-Report.pdf
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