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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2004

af

om fremme af ligestilling mellem kønnene i udviklingssamarbejdet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

i henhold til fremgangsmåde i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 18.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ...
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Udviklingsmålene i De Forenede Nationers  Millennium-erklæring omfatter ligestilling mel-

lem kønnene og større indflydelse til kvinder og sætter klare mål på uddannelsesområdet, som

skal være opfyldt inden 2015.

(2) To tredjedele af de børn, der ikke får en skoleuddannelse, er piger. Antallet af piger, der ind-

meldes i skolen, er stadig lavere end tallet for drenge, og frafaldsprocenten for piger er højere

end for drenge.

(3) Ifølge traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræber Fællesskabet i alle de heri nævnte aktiviteter at

fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, også i forbindelse med en

politik for udviklingssamarbejde.

(4) Et uforholdsmæssigt stort flertal af de fattige i verden er kvinder. Det er derfor vigtigt at

fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i relation til det overordnede mål om mindskelse

af fattigdommen inden 2015.

(5) Ligestilling mellem mænd og kvinder i alle aldre anerkendes som et vigtigt led i en nyttig og

effektiv indsats mod fattigdom. For at virkeliggøre dette mål gennem strategien for generel

hensyntagen til kønsaspektet er det nødvendigt at kombinere den med konkrete foranstaltnin-

ger til fordel for kvinder i alle aldre.
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(6) Kvinderne bidrager til udviklingen til trods for mange hindringer, som begrænser resultaterne

af deres arbejde og nedsætter udbyttet for dem selv og samfundet som helhed. Betydningen af

de roller, kvinderne i udviklingslandene indtager i løbet af deres levetid i økonomisk, social

og miljømæssig sammenhæng, har ført til stigende international anerkendelse af, at det er

absolut nødvendigt, at de kan deltage fuldt ud i samfundslivet uden diskrimination, hvis målet

er en bæredygtig og effektiv udvikling.

(7) Fællesskabet og medlemsstaterne var medunderskrivere af erklæringen og handlingsplatfor-

men fra den fjerde verdenskvindekonference i Beijing i 1995, hvori det blev understreget, at

det er nødvendigt at gribe ind over alle former for hindringer for kønsligestilling på verdens-

plan og sikre, at dette aspekt indgår som en strategi for at fremme ligestilling.

(8) I De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod

kvinder betragtes diskrimination imod kvinder som en hindring for udviklingen, som parterne

i konventionen er enige om at fjerne med alle egnede midler.

(9) Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 af 22. december 1998 om integrering af kønsaspektet i

udviklingssamarbejdet1 sigter mod støtte til en generel anvendelse af kønsbetinget analyse af

alle aspekter af udviklingssamarbejdet og at støtte og fremme gennemførelsen af foranstalt-

ninger, der vedrører væsentlige kønsbetingede uligheder. Den sikrer, at ligestilling fremmes i

nationale planer til gennemførelse af større elementer af handlingsplatformen fra Beijing.

Denne forordning udløb den 31. december 2003.

                                                
1 EFT L 354 af 30.12.1998, s. 5. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. 1582/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
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(10) I Rådets og Kommissionens erklæring om Det Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik,

som blev vedtaget den 10. november 2000, hedder det, at ligestillingsproblematikken må

betragtes som et anliggende, der går på tværs af alle områder.

(11) I Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. juni 2001 om handlings-

programmet for generel hensyntagen til kønsaspektet i Fællesskabets udviklingssamarbejde

fastlægges gennemførelsesrammerne for denne hensyntagen. Rådet tilsluttede sig dette hand-

lingsprogram i sine konklusioner af 8. november 2001.

(12) Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 25. april 20021 om dette handlingspro-

gram, at det går ind for generel hensyntagen til kønsaspektet som en fremgangsmåde, der kan

fremme målet om ligestilling mellem mænd og kvinder og forbedre kvindernes stilling i

udviklingslandene.

(13) I denne forordning fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der

som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren2

udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årli-

ge budgetprocedure. Generelt bør udviklingsrelaterede EU-midler også bidrage til ligestilling

mellem kønnene som et tværgående aspekt.

                                                
1 EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 153.
2 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
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(14) Gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gen-

nemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(15) Målet for denne forordning, nemlig at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i udvik-

lingssamarbejdet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på

grund af dens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan

derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens

artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne

forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

1. Formålet med denne forordning er at gennemføre foranstaltninger til fremme af ligestilling

mellem kønnene i alle Fællesskabets politikker for udviklingssamarbejde, strategier og foranstalt-

ninger.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Til dette formål yder Fællesskabet finansiel bistand og faglig ekspertise til støtte for fremme af

kønsligestilling i alle sine udviklingssamarbejdspolitikker og -foranstaltninger i udviklingslandene.

2. Den bistand, der ydes, skal komplettere og styrke udviklingslandenes politikker og kapacitet

såvel som den bistand, der ydes med andre instrumenter i udviklingssamarbejdet.

Artikel 2

I denne forordning:

a) vedrører "generel hensyntagen til kønsaspektet" planlægning, (om)organisering, forbedring og

evaluering af strategiprocesser, således at der indarbejdes et ligestillingsperspektiv i alle

udviklingspolitikker, -strategier og -foranstaltninger på alle niveauer og alle stadier af de aktø-

rer, der normalt er involveret i sådant arbejde.

b) kan konkrete foranstaltninger til at forhindre eller kompensere for ulemper, der er forbundet

med kønnet, bevares eller indføres med henblik på at sikre ligestilling i praksis mellem mænd

og kvinder. Sådanne foranstaltninger skal i første række forbedre kvindernes situation på det

område, der er omfattet af denne forordning.
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Artikel 3

Målene for denne forordning er i overensstemmelse med målet om fremme af kønsligestilling og

empowerment af kvinder som specificeret i udviklingsmålene i FN's Millennium-erklæring, FN-

konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, Beijing-erklæringen og

den handlingsplan, der blev vedtaget på den fjerde verdenskonference om kvinder, og slutdoku-

mentet fra De Forenede Nationers Generalforsamlings ekstraordinære samling om "Kvinder 2000:

Ligestilling, udvikling og fred i det 21. århundrede" følgende:

a) at støtte integration af kønsaspektet i alle aspekter af udviklingssamarbejdet kombineret med

konkrete foranstaltninger til fordel for kvinder uanset alder med det sigte at fremme ligestil-

ling mellem kønnene som et vigtig bidrag til fattigdomsbekæmpelse

b) at støtte egne offentlige og private kapaciteter i udviklingslandene, som kan tage ansvar og

initiativ, når det gælder fremme af kønsligestilling.

Artikel 4

1. Aktiviteter inden for området fremme af ligestilling mellem kønnene, der er berettiget til

støtte, omfatter navnlig:

a) støtte til konkrete foranstaltninger vedrørende adgang til og kontrol med ressourcer og ser-

viceydelser for kvinder navnlig inden for områderne uddannelse og erhvervsuddannelse,

sundhed, økonomiske og sociale aktiviteter, beskæftigelse og infrastruktur og deltagelse i

beslutningsprocesser
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b) fremme af indsamling, formidling, analyse og forbedring af statistikker opdelt på køn og

alder, udvikling og udbredelse af metoder, retningslinjer, forudgående og efterfølgende vurde-

ring af virkningerne af kønsaspektet, tematiske undersøgelser, kvalitative og kvantitative

indikatorer og andre operationelle instrumenter

c) støtte til bevidstgørelse og rådgivningsarbejde samt oprettelse af netværk af partnere på lige-

stillingsområdet

d) støtte til aktiviteter, der sigter mod at styrke den institutionelle og operationelle kapacitet hos

de vigtigste partnere i de lande, der deltager i udviklingsprocessen såsom tilvejebringelse af

eksperter på ligestillingsområdet, uddannelse og faglig bistand.

2. De instrumenter, der skal finansieres i løbet af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, kan

tage form af:

a) metodologiske og organisatoriske undersøgelser af generel anvendelse af kønsaspektet i for-

bindelse med alle aldersgrupper

b) faglig bistand, herunder vurdering af virkningerne af kønsaspektet, undervisning, uddannelse,

informationssamfundet og andre ydelser

c) leverancer, revisioner, evaluering og overvågningsopgaver.
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3. Fællesskabets finansiering kan dække:

a) investeringsprojekter, bortset fra køb af ejendom, og

b) en modtagerorganisations driftsudgifter, herunder løbende udgifter og administrations- og

vedligeholdelsesudgifter, som ikke bør overstige de fastsatte udgifter til administration.

Driftstilskud tildeles på et gradvis faldende grundlag.

Artikel 5

I forbindelse med udvælgelse og gennemførelse af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede aktiviteter vil

der især blive lagt vægt på:

a) foranstaltningernes og programmernes mulighed for at virke som katalysator og multiplikator

med henblik på støtte til strategien for generel hensyntagen til kønsaspektet i Fællesskabets

foranstaltninger i større omfang

b) styrkelse af strategiske partnerskaber og igangsættelse af tværnationalt samarbejde, hvilket

navnlig vil styrke et regionalt samarbejde på ligestillingsområdet

c) omkostningseffektivitet og bæredygtige virkninger ved udformning og planlægning af foran-

staltninger

d) klar definition af mål og indikatorer og overvågning af disse
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e) bestræbelser for at fremme synergi med politikker og programmer for reproduktiv og seksuel

sundhed og rettigheder og fattigdomsbetingede sygdomme, navnlig hiv/aids-programmer, for-

anstaltninger med henblik på bekæmpelse af vold, særlige forhold vedrørende piger, uddan-

nelse og erhvervsuddannelse af kvinder uanset alder, ældre, miljøet, menneskerettigheder,

konfliktforebyggelse, demokratisering og kvinders deltagelse i den politiske, økonomiske og

sociale beslutningsproces

f) integration af kønsaspektet i de seks prioriterede områder af Fællesskabets udviklingspolitik

g) fremme af uddannelsen af piger og det faktum, at rekruttering og uddannelse af lokale kvin-

delige lærere kunne være et første skridt hen imod en afhjælpning af de ulige muligheder for

piger.

KAPITEL II

GENNEMFØRELSE

Artikel 6

1. Den finansielle støtte, der ydes i henhold til denne forordning, har form af gavebistand eller

kontrakter.

2. Samtlige omkostninger til en aktion kan kun finansieres med gavebistand, hvis det påvises, at

dette er vigtigt for at den pågældende aktion kan blive gennemført, bortset fra aktioner som følger

af finansieringsaftaler med tredjelande, eller aktioner, der forvaltes af internationale organisationer.

I andre tilfælde søges der et finansielt bidrag fra de partnere, der er omhandlet i artikel 7. Ved angi-

velsen af det ønskede beløb tages der hensyn til de berørte partneres betalingsevne og den pågæl-

dende foranstaltnings art.
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3. Kontrakter med modtagerne kan dække finansiering af deres driftsudgifter i overensstemmel-

se med artikel 4, stk. 3, litra b).

4. Ydelse af finansiel bistand i henhold til denne forordning kan afføde samfinansiering med

andre donorer, særlig med medlemsstaterne, De Forenede Nationer og internationale eller regionale

udviklingsbanker eller finansieringsinstitutioner.

Artikel 7

1. Partnere, der er støtteberettigede i henhold til denne forordning, omfatter:

a) administrative myndigheder og agenturer på nationalt, regionalt og lokalt forvaltningsplan

b) lokalsamfund, ngo'er, især de, som er aktive på ligestillingsområdet, kvindeorganisationer,

lokalt baserede organisationer, fagforeninger og andre almennyttige fysiske og juridiske per-

soner

c) den lokale private sektor

d) regionale organisationer

e) internationale organisationer som De Forenede Nationer og deres særorganisationer, fonde og

programmer samt udviklingsbanker, finansieringsinstitutioner, globale initiativer, internatio-

nale offentlige/private partnerskaber

f) institutter og universiteter, der beskæftiger sig med forskning og undersøgelser på udviklings-

området.



5402/1/04 REV 1 ACA/bms 12
DG E II    DA

2. Uden at dette berører stk. 1, litra e), åbnes der adgang til finansiel bistand i form af gave-

bistand fra Fællesskabet for partnere, hvis hovedkontor er beliggende i en medlemsstat eller i et

tredjeland, som er modtager eller potentiel modtager af bistand fra Fællesskabet i henhold til denne

forordning, forudsat at dette kontor er det faktiske forretningsvirksomhedscenter. Dette kontor kan

dog i ganske særlige tilfælde være beliggende i et andet tredjeland. Der vil i første række blive lagt

vægt på egne strukturer, der kan spille en rolle ved udviklingen af den lokale kapacitet med henblik

på kønsaspektet.

Artikel 8

1. I tilfælde, hvor foranstaltningerne er genstand for finansieringsaftaler mellem Fællesskabet og

modtagerlandet, skal det i aftalerne fastsættes, at betaling af skat, told og afgifter ikke finansieres af

Fællesskabet.

2. I alle finansieringsaftaler, aftaler om gavebistand eller kontrakter, der indgås i henhold til

denne forordning, skal det fastsættes, at Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på

stedet i overensstemmelse med de sædvanlige procedurer, som Kommissionen har fastlagt i medfør

af de gældende bestemmelser, særlig i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesska-

bers almindelige budget1.

3. Der træffes foranstaltninger til at fremhæve, at den bistand, der ydes i henhold til denne for-

ordning, er bistand fra Fællesskabet.

                                                
1 Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1605/2002 (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).
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Artikel 9

1. Deltagelse i udbud og aftaler om offentlige indkøb er åben på lige vilkår for alle fysiske og

juridiske personer i medlemsstaterne, dermed ligestillede lande og alle udviklingslandene. Deltagel-

se er åben for andre tredjelande under forudsætning af gensidighed. Andre tredjelande kan også

deltage i ekstraordinære og behørigt berettigede tilfælde.

2. Leverancerne skal have oprindelse i medlemsstaterne, modtagerlandet eller andre udviklings-

lande. I de i stk. 1, omhandlede tilfælde kan leverancerne have oprindelse i andre tredjelande.

Artikel 10

1. For at sikre sammenhæng og komplementaritet som omhandlet i traktaten og at disse foran-

staltninger som helhed får den største nyttevirkning, træffer Kommissionen alle nødvendige koordi-

nationsforanstaltninger, herunder:

a) en ordning for systematisk udveksling og analyse af oplysninger om de finansierede foran-

staltninger og sådanne, som Fællesskabet og medlemsstaterne foreslår at finansiere
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b) koordination på stedet af foranstaltningernes gennemførelse ved regelmæssige møder og

informationsudveksling mellem repræsentanter for Kommissionen og medlemsstaterne i

modtagerlandet og lokale myndigheder og andre decentraliserede organer.

2. Kommissionen bør rejse ligestillingsspørgsmålet som et fast punkt på dagsordenen under

møder mellem repræsentanter for Kommissionen, medlemsstaterne og partnerlandene med henblik

på at øge bevidstheden om kønsaspektet på fremvoksende områder inden for udviklingssamarbej-

det.

3. Kommissionen trækker på de erfaringer, som medlemsstaterne, andre donorer og partnerlan-

dene har gjort på området integration af kønsaspektet og kvinders deltagelse i samfundet på lige

fod.

4. Kommissionen kan i samråd med medlemsstaterne tage initiativer til at sikre en passende

koordination med de andre berørte donorer, særlig dem, der indgår i De Forenede Nationers system.
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KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER OG BESLUTNINGSPROCEDURER

Artikel 11

1. Den finansielle ramme for gennemførelsen af denne forordning for perioden 2004-2006 fast-

sættes til 9 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle

overslag.

Artikel 12

1. Kommissionen har ansvaret for at udstikke strategiske retningslinjer for programmeringen,

som definerer Fællesskabets samarbejde med hensyn til målbare mål, prioriteter, tidsfrister for spe-

cifikke indsatsområder, forudsætninger og forventede resultater. Programmeringen skal være fler-

årig og vejledende.

2. Kommissionens repræsentant forelægger de generelle retningslinjer for de foranstaltninger,

der skal gennemføres, på et fælles møde i det udvalg, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, hvor de

tages op til drøftelse en gang om året.
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Artikel 13

1. Kommissionen har ansvaret for at forberede, vedtage og forvalte de i denne forordning

omhandlede foranstaltninger efter de gældende budgetprocedurer og andre procedurer, navnlig pro-

cedurerne i finansforordningen.

2. Arbejdsprogrammet vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2.

Artikel 14

1. Kommissionen bistås af et geografisk defineret udvalg med kompetence inden for udvikling.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF, jf.

dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 45 dage.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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KAPITEL IV

RAPPORTERING

Artikel 15

1. Efter hvert regnskabsår forelægger Kommissionen i sin årsrapport om EF's udviklingspolitik

til Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om de i det pågældende år finansierede foranstaltnin-

ger samt Kommissionens konklusioner med hensyn til denne forordnings gennemførelse i det fore-

gående regnskabsår.

Sammendraget skal navnlig indeholde oplysninger om foranstaltningernes styrke, svagheder og

resultater, om kontrahenterne og om resultaterne af eventuelle uafhængige evalueringer af speci-

fikke foranstaltninger.

2. Et år før udløbet af denne forordnings gyldighedsperiode forelægger Kommissionen en uaf-

hængig evalueringsrapport om dens gennemførelse for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der

redegøres for, hvorvidt forordningens mål er blevet opfyldt, og udstikkes retningslinjer for at for-

bedre fremtidige foranstaltningers nyttevirkning. Kommissionen kan på grundlag af denne evalue-

ringsrapport stille forslag med hensyn til denne forordnings videre fremtid og eventuelt forslag til

ændring af den.
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Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions

Tidende.

Den anvendes indtil den 31. december 2006.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 31. juli 2003 forelagde Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet et forslag til

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af ligestilling mellem kønnene i ud-

viklingssamarbejdet1. Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 179, der foreskriver anven-

delse af fælles beslutningsprocedure som omhandlet i EF-traktatens artikel 251.

2. Den 18. september 2003 afgav Europa-Parlamentet førstebehandlingsudtalelse og vedtog

21 ændringer til Kommissionens forslag2.

3. Den 26. januar 2004 nåede Rådet til politisk enighed om en fælles holdning, hvorved 20 af de

21 forslag fra Europa-Parlamentet blev godkendt. Den 19. februar 2004 vedtog Rådet formelt

denne fælles holdning.

II. FORMÅL

Forordningens generelle formål er at gennemføre foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem

kønnene i Fællesskabets politikker for udviklingssamarbejde, strategier og foranstaltninger. Denne

forordning klarlægger navnlig det politiske mål for Fællesskabets kønspolitik inden for udviklings-

samarbejde. Skærpede retningslinjer vil gøre processen mere klar og synlig og gøre det lettere at

sætte gang i de nødvendige ændringer med henblik på fremme af ligestilling mellem kønnene i ud-

viklingssamarbejdet. Denne fremgangsmåde er nødvendig, hvis strategien for generel hensyntagen

til kønsaspektet i forbindelse med fattigdomsbekæmpelse skal anvendes mere effektivt på linje med

Kommissionens meddelelse om 2001-handlingsprogrammet for generel hensyntagen til kønsaspek-

tet i Fællesskabets udviklingssamarbejde3.

                                                
1 Dok. 11923/03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - KOM(2003) 465 endelig.
2 Dok. 16168/03 CODEC 1838 DEVGEN 166 SOC 530.
3 10576/01 - KOM(2001) 295 endelig.
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Forordningens specielle mål er i overensstemmelse med målet om fremme af kønsligestilling og

empowerment af kvinder som anført i udviklingsmålene i FN's Millennium-erklæring følgende:

a) at støtte generel hensyntagen til kønsaspektet i alle aspekter af udviklingssamarbejdet kombi-

neret med konkrete foranstaltninger til fordel for kvinder med det sigte at fremme ligestilling

mellem kønnene som et vigtig bidrag til fattigdomsbekæmpelse

b) at støtte egne offentlige og private kapaciteter i udviklingslandene, som kan tage ansvar og

initiativ, når det gælder fremme af kønsligestilling.

Transaktioner i henhold til denne forordning udgør en del af Fællesskabets overordnede politikker

vedrørende kønsligestilling og fattigdomsbekæmpelse i udviklingssamarbejdet. I den forbindelse er

koordination, sammenhæng og komplementaritet med andre EF-bistandsinstrumenter og med poli-

tikker på nationalt, regionalt og internationalt plan fortsat vigtig.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Baggrund

•  Både Europa-Parlamentet og Rådet noterede sig med tilfredshed den generelle linje i Kom-

missionen forslag og var enige om, at det vil være nyttigt at nå til enighed ved førstebehand-

lingen, således at forordningen kan vedtages hurtigst muligt, da det er tanken, at den skal

erstatte Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 om integrering af kønsaspektet i udviklings-

samarbejdet4, der udløb den 31. december 2003.

•  I overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles erklæring5 om den praktiske gennemfø-

relse af den fælles beslutningsprocedure blev der optaget en række uformelle kontakter mel-

lem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen med henblik på at nå til enighed ved før-

stebehandlingen.

•  I denne forbindelse blev alle de ændringer, som Rådet ønskede at indføre i Kommissionens

forslag, og som også kunne accepteres af Kommissionen og Europa-Parlamentet, omdannet til

20 kompromisændringer fra Europa-Parlamentet. Den fælles holdning ændrer ikke på anden

vis Kommissionens forslag.

                                                
4 EFT L 354, 30.12.1998, s. 5.
5 Fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den nye fælles beslutningsprocedure

(artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab), EFT C 148 af 28.5.1999,
s. 1.
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•  Kommissionen har derfor accepteret den fælles holdning, som Rådet nåede til politisk enighed

om den 26. januar 2004.

2. Europa-Parlamentets ændringer

•  Europa-Parlamentet vedtog 21 ændringer fremsat af Udvalget om Udvikling og Samarbejde.

Som ovenfor anført var der opnået enighed om 20 af dem under de uformelle kontakter med

Kommissionen og Rådet, og er blevet fuldt ud indarbejdet i den fælles holdning.

•  Den eneste ændring, der ikke blev indarbejdet i den fælles holdning, er ændring 21, dvs. den

foreslåede budgetforøgelse på 2 mio. EUR, hvorefter den finansielle ramme ville blive

11 mio. EUR i stedet for 9 mio. EUR. Rådet forkastede enstemmigt denne ændring og holdt

fast ved budgettet på 9 mio. EUR som foreslået af Kommissionen, der også forkastede æn-

dring 21. Begrundelsen for at fastholde en finansiel ramme på 9 mio. EUR er følgende:

1) Tallet 9 mio. EUR blev foreslået af Kommissionen på grundlag af en realistisk prognose

for rimelige udgifter i perioden 2004-2006 (dvs. 3 mio. EUR pr. år) og på baggrund af

evalueringen af gennemførelsen af forordning 2836/98.

2) Den foreslåede forhøjelse på 2 mio. EUR er ikke berettiget, da den ikke åbner mulighed

for integration af ligestillingsaspektet - dette ville kræve et meget større tal. Budget-

posten for kønsaspektet skal som angivet i Kommissionens finansieringsoversigt virke

som "katalysator, stimulere til pilotinitiativer og udvikle og udbrede god praksis".

3) Som Kommissionen udtrykkeligt har udtalt ved flere lejligheder, er det ikke muligt at

tage yderligere 2 mio. EUR fra budgetpost B7-6220, hvor Kommissionen endda har

store vanskeligheder med at opfylde sine nuværende finansielle forpligtelser.
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3. De vigtigste nye elementer, som Europa-Parlamentet og Rådet har indført ved kompromis-

ændringerne.

De kompromisændringer, som de tre institutioner har aftalt, forbedrer, styrker og tydeliggør

Kommissionens forslag, idet de

− lægger større vægt på fattigdomsbekæmpelse og ligestillingsaspektet

− fremmer ligestilling mellem kønnene som et tværgående aspekt

− fremhæver betydningen af koordinering mellem de forskellige berørte parter samt de

ikke-statslige aktørers rolle

− understreger betydningen af at styrke kvinders indflydelse og status

− indfører klarere kriterier for modtagelse af finansiel støtte med særlig fokus på kvinders

uddannelse og erhvervsuddannelse.

IV. KONKLUSION

Rådet mener, at der i den fælles holdning tages meget vidtgående hensyn til Europa-Parlamentets

førstebehandlingsudtalelse. Alle de ændringer, der blev opnået enighed om mellem de tre institutio-

ner, er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning. Den udgør en betydelig forbedring i forhold til

Kommissionens forslag og bør derfor kunne accepteres af Europa-Parlamentet. Efter Rådets opfat-

telse er det afgørende, at den foreslåede forordning vedtages og gennemføres hurtigst muligt, såle-

des at der kan opnås kontinuitet i finansieringen af projekter, der skal fremme ligestilling mellem

kønnene i udviklingslandene.

________________________
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Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om fremme af ligestilling mellem kønnene i
udviklingssamarbejdet

1. Kommissionen forelagde Rådet og Europa-Parlamentet ovennævnte forslag den 31. ju-

li 20031. Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 179, der foreskriver proceduren med fælles

beslutningstagning i EF-traktatens artikel 251.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 18. december 2003 og vedtog

21 ændringer til Kommissionens forslag2.

3. Den 14. januar 2003 gennemgik Udviklingssamarbejdsgruppen Europa-Parlamentets ændrin-

ger, hvoraf den accepterede de 20; gruppen nåede med enstemmighed til enighed om et udkast

til fælles holdning, som Kommissionen tilkendegav, at den fuldt ud kunne støtte3.

                                                
1 Dok. 11923/03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - KOM(2003) 465 endelig.
2 Dok. 16168/03 CODEC 1838 DEVGEN 166 SOC 530.
3 Dok. 5341/04 DEVGEN 7.
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4. Den 26. januar 2004 nåede Rådet til politisk enighed om et udkast til en fælles holdning4 og

besluttede at fremsende det til Europa-Parlamentet, når teksten var blevet gennemgået af

jurist-lingvisterne.

5. På et uformelt trilogmøde den 26. januar 2004 oplyste Europa-Parlamentet over for Rådet, at

Europa-Parlamentet kan godkende udkastet til fælles holdning, hvis Kommissionen præcise-

rer nogle af forslagets aspekter i en erklæring. Kommissionen indvilligede heri5.

6. Derfor vil De Faste Repræsentanters Komité kunne opfordre Rådet til, at det som et A-punkt

på dagsordenen for en kommende samling:

−  vedtager sin fælles holdning i dok. 5402/04 DEVGEN 9 SOC 21 CODEC 66

−  noterer sig Rådets begrundelse i addendum 1 til dok. 5402/04 DEVGEN 9 SOC 21

CODEC 66.

Den fælles holdning sendes til Europa-Parlamentet omgående sammen med Rådets begrundelse.

________________________

                                                
4 Dok. 5350/04 DEVGEN 8 SOC 19 CODEC 61.
5 Dok. 5888/04 DEVGEN 25.
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2003/0176 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af et forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om fremme af ligestilling mellem kønnene i udviklingssamarbejdet 

1- SAGSFORLØB 

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM (2003) 465 endelig – 2003/176 (COD)  

30. juli 2003 

Udtalelse fra Europa-Parlamentet, førstebehandling 18. december 2003 

Politisk enighed i Rådet (enstemmig) 26. januar 2004 

Vedtagelse af fælles holdning 19. februar 2004 

2- FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Forordningen skal træde i stedet for Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 om integrering af 
kønsaspektet i udviklingssamarbejdet, som udløb den 31. december 2003. Kommissionens 
forslag tager sigte på realisering af de politiske mål, der er opstillet i den handlingsplatform, 
der blev vedtaget på fjerde verdenskvindekonference i Beijing, og i De Forenede Nationers 
millennium-udviklingsmål; forslaget støtter specifikke foranstaltninger til styrkelse af 
kvinders medbestemmelse og fremmer derved integreringen af ligestillingsproblematikken i 
udviklingspolitikken. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Bemærkninger til de ændringsforslag som Europa-Parlamentet har fremsat ved 
førstebehandling 

Kommissionen meddelte klart på plenarforsamlingen den 17.12.2003, at den kunne godtage 
alle ændringsforslag bortset fra ét (nr. 21 vedrørende artikel 11, stk. 1), i og med at de 
styrkede forordningens ordlyd og gjorde den klarere uden at ændre hovedsigtet. Først i januar 
gav Kommissionen Europa-Parlamentet mundtlig besked om sin holdning til Europa-
Parlamentets ændringsforslag; den anførte, at dens forslag skulle betragtes som ændret i 
overensstemmelse med det anførte. 
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3.1.1. Ændringsforslag som Kommissionen fuldt ud har godkendt og indføjet i den fælles 
holdning 

Ændringsforslag 1 til betragtning 2 (ny): understreger pigers nuværende uddannelsesforhold. 

Ændringsforslag 2 til betragtning 13: understreger kønsproblematikkens betydning på tværs af 
forskellige aspekter, også i finansiel henseende. 

Ændringsforslag 3 til artikel 3: uddyber de internationale referencer til konventionen om 
afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og fjerde verdenskvindekonference 
(Beijing). 

Ændringsforslag 4 til artikel 3, litra a): understreger begrebet 'på ethvert alderstrin' i 
integreringen af ligestillingsproblematikken. 

Ændringsforslag 5 til artikel 4, stk. 1, litra a): indebærer en udvidelse af den komplette liste 
over støtteberettigede projekter. Støtteberettigede områder omfatter sundhed, faglig (samt 
almen) uddannelse, adgang til økonomiske og sociale aktiviteter, beskæftigelse og 
infrastrukturer samt inddragelse af kvinder i den politiske beslutningstagning. 

Ændringsforslag 6 til artikel 4, stk. 1, litra b): styrker forordningens analytiske rammer. 

Ændringsforslag 7 til artikel 4, stk. 1, litra c): tilføjer interessentnetdimensionen. 

Ændringsforslag 8 til artikel 4, stk. 1, litra d): understreger, hvor stor en rolle interessenterne i 
partnerlandene spiller. 

Ændringsforslag 9 til artikel 4, stk. 2, litra b): inddrager uddannelse og informationssamfundet 
i den faglige bistand. 

Ændringsforslag 10 til artikel 4, stk. 3, litra b): afklarer driftsbevillingernes rolle. 

Ændringsforslag 11 til artikel 5, litra b): styrker de strategiske partnerskabers rolle. 

Ændringsforslag 12 til artikel 5, litra e): indsætter en række politiske tiltag, hvori der bør 
gøres brug af positive samspilsvirkninger, herunder: HIV/AIDS-programmer, foranstaltninger 
til bekæmpelse af vold, uddannelse af kvinder på alle alderstrin, menneskerettigheder, 
konfliktforebyggelse, demokratisering og inddragelse af kvinder i beslutningsprocessen på det 
politiske, økonomiske og sociale område. 

Ændringsforslag 13 til artikel 5, litra f) (ny): lægger fokus på forholdet mellem integreringen 
af ligestillingsproblematikken og de seks prioriterede udviklingsområder. 

Ændringsforslag 14 til artikel 5, litra g) (ny): styrker forbindelsen til uddannelse. 

Ændringsforslag 15 til artikel 6, stk. 3 (ny): understreger driftsbevillingernes betydning i 
forhold til administrationsbevillingerne. 

Ændringsforslag 16 til artikel 7, stk. 1, litra b (tidligere): sletter et overflødigt punkt. 

Ændringsforslag 17 til artikel 7, stk. 1, litra b) (ny): fremhæver græsrodsorganisationernes og 
kvindeorganisationernes rolle 
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Ændringsforslag 18 til artikel 7, stk. 1, litra c) (ny): skaber forbindelse mellem udviklingen af 
den private sektor og ligestillingsproblematikken. 

Ændringsforslag 20 til artikel 10, stk. 3 (ny): foreslår, at Kommissionen tager hensyn til den 
erfaring, de forskellige involverede parter har opnået med hensyn til ligestilling. 

Ændringsforslag 23 til artikel 10, stk. 2: foreslår at Kommissionen med regelmæssige 
mellemrum afholder drøftelser om ligestillingsproblematikken på møder med 
medlemsstaterne og partnerlandene. 

3.1.2. Ændringsforslag som ikke medtages i den fælles holdning 

Europa-Parlamentets ændringsforslag 21, der vedrører artikel 11, stk. 1, er ikke medtaget i 
den fælles holdning. Dette forslag indebar en forhøjelse af rammebevillingen fra 9 mio. EUR 
over tre år (Kommissionens forslag) til 11 mio. EUR. Det forventes at den foreslåede 
forordning kommer til at spille en rolle som katalysator og vil mobilisere andre ressourcer 
med henblik på integrering af ligestillingsproblematikken i udviklingssamarbejdet. Dette sigte 
gør det ikke berettiget at forøge budgettet med 2 mio. EUR. De fornødne midler er endvidere 
ikke til stede. Kommissionen kan ikke godtage dette ændringsforslag. 

3.2 Rådets fælles holdning 

Fællesholdningens ordlyd svarer fuldstændigt til Kommissionens standpunkt. Den kan 
godkendes af Kommissionen, da den stort set afspejler indholdet af Kommissionens 
oprindelige forslag og tager de ændringsforslag i betragtning, som Europa-Parlamentet har 
foreslået, og som er blevet fuldt ud godtaget af Kommissionen. 

4- KONKLUSION 

Kommissionen skønner, at ordlyden af den fælles holdning er et godt grundlag for en 
parlaments- og rådsforordning. 

Kommissionen kan derfor godtage forslaget til den fælles holdning. 


