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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av studien av möjligheten att införa inslag av jämställdhetsbaserad 
budgetering i EU:s budgetprocess1.

A. Skillnaderna mellan män och kvinnor kvarstår och riktade genusspecifika budgetposter är 
nödvändiga för att undanröja omotiverade jämställdhetsbrister.

B. Möjligheten med en tydlig distinktion för genusrelaterade utgifter skulle bidra till att 
främja jämställdheten ytterligare.

1. Europaparlamentet påminner kommissionen om att främjande av jämställdhet enligt 
artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är en grundläggande princip 
för Europeiska unionen som bör iakttas i alla Europeiska unionens verksamheter, och 
därför bör gå att avläsa i ansvarsfriheten för Europeiska unionens budget.

2. Europaparlamentet beklagar att jämställdhetsbaserad budgetering ännu inte har 
genomförts. Parlamentet upprepar därför sitt krav på kommissionen att vidta ytterligare 
steg för att se till att jämställdhetsperspektivet beaktas i budgetplaneringen.

3. Europaparlamentet välkomnar den studie om möjligheten att införa jämställdhetsbaserad 
budgetering som utarbetats av kommissionen och uppmanar samtliga parter i 
Europeiska unionens budgetprocess att beakta denna studie vid utarbetandet, 
genomförandet och granskningen av budgeten.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra ytterligare ansträngningar för att 
utveckla genusspecifika uppgifter som kan tas med i rapporterna om 
budgetgenomförandet eftersom de mycket begränsade uppgifter som än så länge finns 
tillgängliga inte ger en korrekt överblick över situationen.

5. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att ägna jämställdhetsaspekterna en särskild del i 
ansvarsfrihetsrapporterna.

6. Europaparlamentet välkomnar det faktum att finansieringsmekanismerna för perioden 
2007–2013 har förenklats, men beklagar att det trots denna förbättring förekommit 
felaktigheter i samband med en stor del av återbetalningarna till 
sammanhållningsprojekten under 2008 (som bland annat omfattar 
Europeiska socialfonden och jämställdhetsprojekt). Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att se till att finansieringsmekanismerna blir effektivare.

                                               
1 Europeiska kommissionen GD Budget särskilt kontrakt ABAC 132007, inom ramen för kontrakt 
BUDG 06/PO/01/nr 002/ABAC-101922 slutrapport maj 2008 A.
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