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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 er forpligtet til at fremme integration af 
kønsaspektet i alle sine foranstaltninger som fastsat i artikel 8 i TEUF;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret Kommissionen til 
at fremme og gennemføre anvendelsen af ligestillingsaspektet, kønsbudgettering og 
kønsspecifikke konsekvensanalyser i alle EU's politikområder og opfordret Den 
Europæiske Revisionsret (ECA) til at indarbejde et kønsperspektiv i sine beretninger om 
gennemførelsen af Unionens budget;

1. understreger, at kvinders rettigheder og et ligestillingsperspektiv bør integreres i og 
sikres på alle relevante politikområder; gentager derfor sin opfordring om at 
gennemføre kønsbudgettering i alle faser af budgetproceduren;

2. er bekymret over, at Revisionsretten i sin interne udgiftsanalyse af de nuværende EU-
programmer konstaterede, at ligestilling mellem kønnene ikke var blevet integreret i 
EU-budgettet på samme måde som klimaændringer eller biodiversitet, og at specifikke 
programmer, hovedsagelig dem, der beskæftiger sig med beskæftigelsesmæssige og 
sociale spørgsmål, i stedet var blevet anvendt til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grundlag af køn; glæder sig over Revisionsrettens beslutning om at undersøge 
spørgsmålet om integration af ligestillingsaspektet i EU-budgettet og om at 
offentliggøre revisionsberetningen i første kvartal af 20211;

3. glæder sig over, at ligestilling mellem kønnene og integration af ligestillingsaspektet er 
blevet indført som et af de horisontale principper for Unionens fonde i den nye flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027, idet det fastsættes, at ligestilling mellem 
kønnene og integration af ligestillingsaspektet nu vil blive prioriteret i FFR;

4. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at styrke retsstatsprincippet 
i Unionen; glæder sig over, at den nye FFR omfatter en betingelsesklausul vedrørende 
retsstatsprincippet for adgangen til EU-midler.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_DA.pdf


