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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 Revisionsrettens særberetning nr. 17/2009 vedrørende 
erhvervsuddannelsesaktioner for kvinder medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, 

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

A. der henviser til, at ovennævnte forundersøgelse om kønsbudgettering konkluderer, at 
kønsbudgettering kan anvendes på alle trin i budgetprocessen fra planlægning og 
forberedelse til revision og evaluering af budgettet,

1. minder Revisionsretten og Kommissionen om, at i henhold til artikel 8 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, er fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder et 
grundlæggende princip i alle EU's aktiviteter; minder endvidere om, at kønsaspektet 
derfor skal tages i betragtning på alle trin i budgetproceduren, herunder forberedelse, 
gennemførelse og revision af EU's budget;

2. minder Revisionsretten og Kommissionen om resultaterne og anbefalingerne i 
ovennævnte gennemførlighedsundersøgelse om kønsbudgettering; 

3. ser med tilfredshed på Revisionsrettens særberetning nr.17/2009 om 
erhvervsuddannelsesaktioner for kvinder medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, 
og ville se med yderligere tilfredshed på flere særlige rapporter fra Revisionsretten om 
gennemførelse af yderligere tiltag til fremme af ligestilling mellem kønnene;

4. beklager de mange svagheder konstateret i særberetningen vedrørende etablering af 
foranstaltningerne og udvælgelsen af de projekter, der revideres af Revisionsretten, samt 
manglerne med hensyn til overvågning af programmernes ydeevne; 

5. noterer sig, at Revisionsretten i særberetningen anbefaler, at de fremtidige operationelle 
programmer fastlægges i lyset af en arbejdsmarkedsanalyse, og at en korrekt udformet 
procedure til udvælgelse af projekter indføres af medlemsstaterne;

6. opfordrer Revisionsretten til at tage hensyn til Kommissionens notat i årsberetningen om 
gennemførelse af budgettet, vedrørende budgetposterne 4 og 13, om, at de har et bredere 
anvendelsesområde og bl.a. omfatter ligestillingspolitikken;

7. beklager Revisionsrettens bemærkninger i årsberetningen vedrørende uberettigede 
udbetalinger i forbindelse med gennemførelsen af Daphne II-projektet; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at følge op på situationen og sikre en ordentlig 
gennemførelse af Daphne-programmet i fremtiden;

                                               
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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8. gentager sit krav til Kommissionen og Revisionsretten om, at information om 
ligestillingspolitikker og kønsspecifikke data inkluderes i dechargebetænkningen.


