
PA\1212043DA.docx PE655.750v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2020/1998(BUD)

31.8.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetudvalget

om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle 
sektioner
(2020/1998(BUD))

Ordfører for udtalelse: Robert Biedroń



PE655.750v02-00 2/3 PA\1212043DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1212043DA.docx 3/3 PE655.750v02-00

DA

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 budgetproceduren for 2021, som er den første i den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027, udgør en mulighed for bedre at integrere 
kønsaspektet under hele budgetproceduren;

1. gentager på det kraftigste sin opfordring til øgede midler til bekæmpelse af kønsbaseret 
vold, navnlig efter optrapningen af volden mod kvinder under covid-19-krisen, samt sit 
krav om øget finansiering til de relevante organisationer under indsatsområdet Daphne i 
programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier;

2. understreger behovet for at øge midlerne til ESF+, eftersom covid-19-krisen ramte 
kvinder i uforholdsmæssig høj grad, navnlig kvinder i usikre ansættelsesforhold, på 
deltidskontrakter og i nogle af de hårdest ramte sektorer såsom sundhed, detailhandel og 
social omsorg;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at rette op på underrepræsentationen af 
kvinder i IKT-sektoren og afsætte bevillinger til at lukke den kønsbestemte digitale kløft 
ved at styrke kvinders digitale færdigheder;

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

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte yderligere midler til 
EU4Health-programmet for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR);

6. 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;

7. bekræfter den vigtige rolle, som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd 
og Kvinder spiller, og opfordrer til en forhøjelse af dets budget for at styrke dets 
rekrutterings- og forskningskapacitet.


