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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:

– der henviser til undersøgelsen vedrørende en vurdering af gennemførligheden og 
mulighederne for indførelse af kønsbudgetteringselementer i EU’s budgetprocedure1,

A. der henviser til, at der fortsat findes uligheder mellem kvinder og mænd, og at det er 
absolut nødvendigt med målrettede kønsspecifikke budgetkonti for at fjerne uberettigede 
uligheder mellem de to køn, 

B. der henviser til, at muligheden for en klar skelnen med hensyn til kønsspecifikke udgifter 
ville bidrage til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder,

1. minder Kommissionen om, at fremme af lighed mellem mænd og kvinder i henhold til 
EUF-traktatens artikel 8 er et af EU's grundlæggende principper, som bør respekteres i 
alle EU's aktiviteter, hvilket derfor også bør fremgå af EU's decharge for budgettet;

2. beklager, at der stadig ikke er blevet gennemført kønsbudgettering; gentager derfor sit 
krav til Kommissionen om at træffe yderligere foranstaltninger rette mod at sikre, at der 
bliver gennemført integrering af ligestillingsaspektet i budgetplanlægningen;

3. glæder sig over gennemførlighedsundersøgelsen om kønsbudgettering, som 
Kommissionen har udarbejdet, og anmoder alle parter i EU's budgetprocedure om at tage 
hensyn til undersøgelsen ved udarbejdelsen, gennemførelsen og revisionen af budgettet;

4. anmoder Kommissionen om at træffe yderligere foranstaltninger for at indsamle 
kønsspecifikke data, der kan inkluderes i dechargebetænkningerne, eftersom de 
begrænsede data, der har været tilgængelige hidtil, ikke giver et passende overblik over 
situationen;

5. opfordrer Revisionsretten til at tilegne en særlig del af dechargebetænkningerne til 
ligestillingsspørgsmål;

6. glæder sig over, at finansieringsmekanismerne for 2007-2013 er blevet forenklet, men 
beklager, at der til trods for disse forbedringer stadig er en lang række godtgørelser til 
samhørighedsprojekter (herunder Den Europæiske Socialfond og 
ligestillingsspørgsmålet), det har været behæftet med fejl; anmoder derfor Kommissionen 
om at sikre, at finansieringsmekanismerne bliver mere effektive.

                                               
1 Kommissionen GD Budget – særlig kontrakt ABAC 132007, i henhold til rammekontrakten BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, endelig rapport maj 2008 A
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