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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 Unionen i henhold til artikel 8 i TEUF skal tilstræbe at fjerne 
uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og derved indføre princippet 
om integration af kønsaspektet;

B. der henviser til, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt af covid-19-pandemien, 
navnlig kvinder, der arbejder i usikre ansættelsesforhold, kvindedominerede sektorer og 
den uformelle økonomi;

1. minder om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) blev oprettet for at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem kønnene i 
Unionen;

2. glæder sig over det igangværende samarbejde mellem EIGE og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (FEMM);

3. bemærker EIGE's fortsatte høje budgetgennemførelsesniveau med 
forpligtelsesbevillinger på op til 98,96 % i 2019 (sammenlignet med 99,38 % i 2018) 
samt lidt forbedrede betalingsbevillinger på 82,50 % (81,15 % i 2018);

4. anerkender, at der er sket en nedgang i EIGE's fremførte aktionsudgifter til 28,01 % i 
2019 (sammenlignet med 51,29 % i 2016);

5. noterer sig, at Den Europæiske Revisionsret1 bekræftede, at EIGE's årsregnskab i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2019 
og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i 
det afsluttede regnskabsår; noterer sig, at det er Revisionsrettens opfattelse, at de 
indtægter og betalinger, der ligger til grund for EIGE's årsregnskab for det regnskabsår, 
der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

6. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til 
direktøren for EIGE for gennemførelsen af EIGE's budget for regnskabsåret 2019.

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_DA.pdf


