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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 Den Europæiske Union bl.a. er baseret på værdien ligestilling mellem 
mænd og kvinder, og at det af artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde fremgår, at fremme af denne ligestilling er et af Unionens grundlæggende 
principper;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret til en tilstrækkelig 
finansiering af programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab (REC) og til 
så meget som muligt at fremhæve programmets specifikke Daphnemål; der henviser til, 
at Europa-Parlamentet har opfordret til at fortsætte alle disse foranstaltninger til 
bekæmpelse af vold mod kvinder med en uafhængig budgetbevilling til Daphne, også i 
programmet for rettigheder og værdier i den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-
2027;

C. der henviser til, at formålet med forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget 
for 2020 er fortsat at støtte strategiske investeringer og bæredygtig vækst med henblik på 
at støtte økonomisk samhørighed og skabe jobs, især for unge; der henviser til, at det i 
den forbindelse også er vigtigt at fokusere på at forbedre kvinders potentiale i alle 
økonomiens sektorer, herunder den digitale økonomi, informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT), samt inden for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene);

1. gentager sin anmodning om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd ved at støtte 
integration af kønsaspektet og kønsbudgettering, hvor det er muligt, inden for rammerne 
af budgetproceduren, herunder i forbindelse med afslutningen af forhandlingerne om den 
næste FFR, og anvende budgetudgifter som et effektivt redskab til at fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd;

2. gentager sin anmodning om at øge midlerne til det specifikke Daphnemål i det 
nuværende REC-program, og at en sådan forhøjelse opretholdes i programmet for 
rettigheder og værdier; opfordrer til at sikre, at der stilles midler til rådighed til 
foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder og menneskehandel inden for 
rammerne af en effektiv gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet;

3. understreger behovet for at fortsætte alle foranstaltninger med fokus på forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder, børn og unge inden for rammerne af det 
program, der vil erstatte REC'en i den næste FFR-periode med en uafhængig 
budgetbevilling til Daphne og særlig opmærksomhed på bekæmpelse af menneskehandel;

4. kræver budgetbevillinger til at støtte kvindelige iværksættere og kvinders økonomiske 
uafhængighed og til at sikre og fremme kvinders adgang til lån og 
egenkapitalfinansiering ved hjælp af EU-programmer og -fonde som f.eks. COSME, 
Horisont 2020 og Den Europæiske Socialfond;
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5. bifalder den fortsatte finansiering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; opfordrer til, at 
piger og yngre kvinder deltager på lige fod i de foranstaltninger, der er omfattet af dette 
initiativ, og til at sikre, at der lægges særlig vægt på, at de tilbydes kvalitetsuddannelse og 
-beskæftigelse, herunder inden for den digitaliserede økonomi, IKT og STEM-fagene;

6. minder om den vigtige rolle, som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder spiller, og kræver, at instituttets budget, stillingsfortegnelse og uafhængighed 
opretholdes.


