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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 artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
fastsætter, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder;

B. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til at sikre tilstrækkelig 
finansiering til Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE), til programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og til det 
efterfølgende program for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier og til dets 
indsatsområde Daphne;

C. der henviser til, at Unionens budget for 2022 bør spille en central rolle i Unionens 
økonomiske genopretning, idet der skal lægges særlig vægt på de sektorer, som er 
stærkt feminiserede, og som har været afgørende under pandemien eller er blevet hårdt 
ramt af den efterfølgende økonomiske krise;

D. der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i den digitale økonomi og inden 
for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM-fagene) med 
hensyn til uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse;

1. gentager sin kraftige opfordring om at gennemføre kønsmainstreaming og 
kønsbudgettering i hele budgetproceduren;

2. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af vurderingen af de nationale 
genopretningsplaner at fremsætte specifikke henstillinger, der understreger behovet for 
at foretage investeringer til fremme af kvinders fulde deltagelse på arbejdsmarkedet;

3. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med Parlamentet at fremskynde 
indførelsen af en metode til at måle relevante kønsudgifter som fastsat i den 
interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for 
Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde 
på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, 
herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter1;

4. opfordrer Kommissionen til at øge EIGE's budget med henblik på at fremme ligestilling 
mellem kønnene i hele Unionen, navnlig i lyset af covid-19-pandemiens indvirkning på 
kvinder;

5. gentager sin anmodning om at oprette en uafhængig budgetpost til målet i programmet 
for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier, som er øremærket til fremme af 
ligestilling mellem kønnene; gentager sin anmodning om at øge midlerne til 
indsatsområdet Daphne;

1 EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
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6. understreger betydningen af at anvende de europæiske struktur- og investeringsfonde til 
at fremme ligestilling mellem kønnene, kvinders beskæftigelse og adgang til 
arbejdsmarkedet, børnepasning og langtidspleje;

7. opfordrer til at sikre, at budgettet tilskynder kvinder til at deltage i og interessere sig for 
den digitale økonomi og STEM-sektorerne og -karrierer gennem anvendelse af EU-
programmer, herunder ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.


