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Om: Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III 
(2019/2213(BUD))

Kære Johan Van Overtveldt

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. Udvalgets koordinatorer 
vedtog ved skriftlig procedure den 31. marts 2020 at sende udtalelsen i form af en skrivelse.

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling besluttede i henhold til denne procedure at 
opfordre Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

Med venlig hilsen

Evelyn Regner
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FORSLAG

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", hvorved der opstilles et princip om integration af 
kønsaspektet, der fastsætter, at ligestilling mellem mænd og kvinder skal integreres i 
alle EU's politikker og behandles på alle niveauer af budgetproceduren gennem 
integration af kønsaspektet og kønsbudgettering;

B. der henviser til, at forskelsbehandling skal udryddes og håndteres effektivt af 
medlemsstaterne og EU, og at en stigende procentdel af EU-budgettet, herunder EU's 
strukturfonde og investeringer i offentlige omsorgsydelser af høj kvalitet, skal udformes 
med henblik på at skabe nye muligheder på EU's arbejdsmarked, fremme sociale 
rettigheder og forbedre arbejds- og levevilkårene for at fremme en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv for begge køn med særligt fokus på at forbedre 
ligestillingen, herunder for kvinder og piger og LGBTI+-personer;

C. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i ledende stillinger og 
beslutningstagning, samtidig med at de er overrepræsenteret i lavtlønssektorer såsom 
omsorgs- og servicearbejde, og til, at de bruger mere tid end mænd på ubetalt 
husarbejde og omsorgsopgaver; der henviser til, at der er behov for at træffe særlige 
foranstaltninger for at støtte kvinder, navnlig kvinder, der efter en lang pause vender 
tilbage til arbejdsmarkedet for at øge deres potentiale på arbejdsmarkedet;

D. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i den digitale økonomi og inden 
for AI-, IKT- og STEM-sektorerne for så vidt angår uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskæftigelse, herunder ledende stillinger; der henviser til, at ressourcer, der støtter 
kvinders indflydelse og status gennem digital inklusion, kan føre til fremme af 
ligestilling i den digitale tidsalder; der henviser til, at strategien "Et Europa klar til den 
digitale tidsalder" bør integrere kønsaspektet;

E. der henviser til, at Kommissionen bør sikre tilstrækkelige finansieringsniveauer – som 
minimum svarende til de nuværende niveauer – til programmer, der har til formål at 
støtte kvinders rettigheder, såsom det nuværende program for rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab og det fremtidige program for rettigheder og værdier med et særlig 
fokus på instrumenter til ikkediskrimination, ligestilling mellem kønnene, integration af 
kønsaspektet og forebyggelse af kønsbaseret vold; understreger Europa-Parlamentets 
holdning om, at der bør øremærkes særlige midler til at iværksætte foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold og til fremme af en 
fuld gennemførelse af Istanbulkonventionen i programmet for rettigheder og værdier;

Ligestilling som centrum for EU's politikker

1. understreger, at det er nødvendigt, at kønsbudgettering gøres til en integreret del af 
budgetproceduren i alle dens faser og på alle budgetposter, således at budgetudgifter 
bliver et effektivt redskab til at fremme ligestilling mellem kønnene; opfordrer til, at 
kønsaspektet gennemføres konsekvent i alle EU-programmer, finansielle instrumenter 
og i Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI);
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2. bekræfter på ny sin anmodning om flere investeringer med henblik på at opretholde 
kvinders og pigers rettigheder; opfordrer til at bevilge budgetmidler til støtte for 
kvinders økonomiske uafhængighed ved hjælp af EU-programmer og fonde som 
COSME, Horisont 2020 og EFSI;

3. opfordrer til at øge synergierne mellem de instrumenter, der er til rådighed, med henblik 
på at fremme ligestilling mellem kønnene og forbedre balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv; gentager, at der er behov for en større indsats for at støtte kvinder, der 
befinder sig i en mere sårbar situation, herunder kvinder med handicap, farvede kvinder, 
enlige mødre og indvandrerkvinder, kvinder, der lever i fjerntliggende landdistrikter, og 
kvinder, der tilhører etniske mindretal og LBTI+-kvinder;

4. opfordrer til, at der føres tilsyn med udgifter til fremme af ligestilling mellem kønnene, 
og at der i den forbindelse bør være selvstændige budgetposter for målrettede tiltag, og 
at der til dette formål udarbejdes passende indikatorer, konsekvensanalyser og en særlig 
metode, navnlig for så vidt angår bekæmpelsen af kønsbaseret forskelsbehandling, 
psykisk, seksuel og fysisk vold, seksuel chikane og kvinders adgang til seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder; opfordrer til, at de relevante ansvarligheds- og 
gennemsigtighedsmekanismer samt regelmæssig og kønssensitiv rapportering af 
resultaterne udvikles og anvendes for at forbedre processen med integration af 
kønsaspektet og effektiviteten af de programmer, der gennemføres;

5. opfordrer EU til at øge budgetbevillingerne til civilsamfundsorganisationer, som 
fremmer kvinders rettigheder i Europa og i det globale syd;

6. understreger den bekymrende og stigende modreaktion mod ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder og betydningen af EU's instrumenter, herunder NDICI 
for at tackle denne situation; beklager, at Kommissionen ikke medtog et specifikt 
program om ligestilling mellem kønnene i sit forslag, og opfordrer til, at der afsættes 
ambitiøse og særlige budgetmidler til støtte for kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere og for beskyttelse og fremme af seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder; understreger derfor behovet for at styrke de budgetbevillinger, 
der støtter universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder;

7. minder om den vigtige rolle, som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder (EIGE) spiller for forståelsen og årsagerne til ulighed mellem mænd og 
kvinder i EU, og om vigtigheden af at have et konsolideret budget for at kunne indsamle 
kønsopdelte data og indhente ekspertise på ligestillingsområdet; opfordrer til, at EIGE's 
budget, stillingsfortegnelse og uafhængighed øges eller som minimum fastholdes på det 
nuværende niveau.


