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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 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 
kønsspecifik konsekvensanalyse i EU's relevante politikområder og opfordret 
Revisionsretten til at indarbejde et kønsperspektiv, herunder kønsopdelte data, i sine 
beretninger om gennemførelsen af Unionens budget;

1. opfordrer til integration af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene i alle 
politikområder; gentager derfor sin opfordring til at anvende kønsbudgettering i 
budgetproceduren, herunder i forbindelse med gennemførelsen af budgettet og ved 
vurderingen af dets gennemførelse;

2. gentager sit krav om, at der under budgetposterne under programmet for rettigheder, 
ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020 bør angives, hvilke ressourcer der er afsat 
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;

3. 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 EU's medlemsstater; forventer at anerkende de første resultater af 
pilotundersøgelsen i 2019 for at overholde den planlagte gennemførelse af 
undersøgelsen fra 2020-2021 og frem1; 

4. 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 kun 28 % af projektkoordinatorerne var kvinder, 
og at der kun i 32,4 % af bevillingerne var taget hensyn til kønsdimensionen i 
forsknings- og innovationsindholdet2; 

5. opfordrer til indsamling af kønsopdelte data om modtagere og deltagere i EU-
finansierede programmer.

1 Programerklæringerne om aktionsudgifter (COM(2019)0400, juni 2019, s. 360).
2 Idem, s. 74.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

