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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 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 17/2009 om de 
yrkesutbildningsåtgärder för kvinnor som medfinansieras av Europeiska socialfonden,

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

A. I den ovannämnda genomförbarhetsstudien om jämställdhetsbaserad budgetering hävdas 
att jämställdhetsbudgetering kan tillämpas i alla stadier av budgetförfarandet från 
planering och utarbetande till granskning och utvärdering av budgeten.

1. Europaparlamentet påminner revisionsrätten och kommissionen att enligt artikel 8 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är främjandet av jämställdhet mellan män 
och kvinnor en grundläggande princip för Europeiska unionen i all dess verksamhet.  
Därför måste jämställdhetsaspekter beaktas i alla stadier av budgetförfarandet såsom 
utarbetandet, genomförandet och granskningen av Europeiska unionens budget. 

2. Europaparlamentet påminner revisionsrätten och kommissionen om slutsatserna och 
rekommendationerna i den ovannämnda genomförbarhetsstudien om jämställdhetsbaserad 
budgetering.

3. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens särskilda rapport nr 17/2009 om de 
yrkesutbildningsåtgärder för kvinnor som medfinansieras av Europeiska socialfonden och 
skulle välkomna ytterligare särskilda rapporter från revisionsrätten om genomförandet av 
andra åtgärder för att främja jämställdhet.

4. Europaparlamentet beklagar de många svagheter som uppdagas i den särskilda rapporten 
när det gäller fastställandet av åtgärder och urvalet av projekt som granskas av 
revisionsrätten, samt brister när det gäller resultatuppföljningen av programmen.

5. Europaparlamentet tar del av revisionsrättens rekommendationer i den särskilda rapporten 
att de framtida operativa programmen utarbetas mot bakgrund av en analys av 
förutsättningarna på arbetsmarknaden och att ett lämpligt utformat förfarande för 
projekturval införs i medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att beakta kommissionens svar i årsrapporten 
om genomförandet av budgeten avseende politikområdena 4 och 13, där man konstaterar 
att de omfattar mer än sammanhållningspolitik, t.ex. frågor som jämställdhet.

7. Europaparlamentet tar med beklagande del av revisionsrättens iakttagelse i årsrapporten 
om otillbörligt utbetalade medel i genomförandet av Daphne II-projektet. Kommissionen 

                                               
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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uppmanas att följa upp situationen och att säkerställa ett korrekt genomförande av 
Daphne-programmet i framtiden.

8. Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen och revisionsrätten att 
informationen om jämställdhetspolitik och könsspecifika uppgifter tas med i den rapport 
som ligger till grund för ansvarsfriheten.


