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Förslag till ändring 6570   === FEMM/6570=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 04 01 04 05 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Punkt 04 01 04 05 Gemenskapsåtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män — Administrativa 
utgifter 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
04 01 04 05 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 370 000 370 000 400 000 400 000 400 000 400 000   400 000 400 000

Reserver     

Rubrik: 
Gemenskapsåtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män — Administrativa utgifter 

Anmärkningar: 
Före stycket 

Till de anslag som tas upp under denna punkt skall ..........denna del i utgiftsberäkningen, som ingår i den 
allmänna budgeten.  

Ändra texten enligt följande 

Detta anslag skall täcka följande: 
— Utgifter för tekniskt och administrativt stöd för genomförandet av gemenskapsåtgärderna för 

jämställdhet mellan män och kvinnor.som kommissionen måste delegera till verkställande organ som 
lyder under gemenskapsrätten. I detta avseende kan det berörda anslaget täcka utgifter för tillfällig 
personal (kontraktsanställda, extraanställda, utsända nationella experter och lokalanställda) vid 
huvudkontoren, som övertar de uppgifter som lagts ut på byråer för tekniskt stöd. 

— Utgifterna för den tillfälliga personalen vid huvudkontoren begränsas till 370 000 euro, vilket motsvarar 
cirka fyra manår. Denna beräkning grundas på en årlig enhetskostnad per manår, av vilken 97 % 
motsvarar löner till den berörda personalen och 3 % kostnader för utbildning, möten, tjänsteresor, 
informationsteknik och telekommunikationer för samma personal. 

— Utgifter för studier, expertmöten, information och publikationer som direkt kan knytas till 
förverkligandet av målet för det program eller de åtgärder som omfattas av denna punkt, samt alla andra 
utgifter för tekniskt eller administrativt bistånd som inte inbegriper offentlig myndighetsutövning som 
kommissionen lagt ut på entreprenad inom ramen för enstaka avtal om tjänster. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
I enlighet med uppförandekoden för inrättandet av ett genomförandeorgan måste kommissionen informera 
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parlamentet när den avser att inrätta ett sådant organ, i enlighet med budgetförfarandet och med iakttagande 
av principen om insyn. Enligt vad Europaparlamentet känner till har inget sådant organ inrättats inom ramen 
för gemenskapsåtgärderna för jämställdhet mellan kvinnor och män och därför bör hänvisningen till det 
strykas. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6571   === FEMM/6571=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 04 03 03 01 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Punkt 04 03 03 01 Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
04 03 03 01 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 14 850 000 14 000 000 15 400 000 15 000 000 15 400 000 15 000 000   15 400 000 15 000 000

Reserver     

Rubrik: 
Relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

Såsom rubriken anger får detta anslag även täcka stöd till ..........långsiktigt stabil utveckling (KOM(2002) 
347 slutlig) och uppföljningen av det.  

Ändra texten enligt följande 

Anslaget skall även täcka åtgärder som främjar sådan verksamhet som presenteras i kommissionens 
meddelande «En ram för främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet»«En ram för främjande av 
arbetstagarnas ekonomiska delaktighet» (KOM(2002) 364 slutlig). 

Efter stycket 

Anslaget får även täcka finansiering av åtgärder som inbegriper företrädare ..........beslutsfattande organ. De 
två senare aspekterna har en övergripande karaktär.  

Lägg till följande text 

Minst 20 procent av anslagen skall avsättas uteslutande för åtgärder avsedda att uppnå en balanserad 
representation av kvinnor och män i arbetsmarknadsparternas organisationer och i 
kollektivförhandlingarna samt för att införliva jämställdhetsfrågor i deras politik. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Kvinnor står för ca 40 procent av fackföreningarnas medlemskap i EU, men antalet kvinnliga medlemmar 
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står inte i proportion till antalet kvinnor i beslutsfattande organ eller till antalet kvinnor som innehar 
chefsposter i arbetstagarorganisationer. Samtidigt utgör kvinnor 42 procent av den totala arbetskraften i EU 
och bör därmed representeras på lämpligt sätt. Kvinnor utgör också en minoritet på högre nivå i 
arbetsgivarorganisationerna. Arbetsmarknadsparterna spelar en viktig roll för att främja lika möjligheter 
genom kollektivförhandlingar. 

Det krävs strategier och program för positiv särbehandling för att nå en balanserad representation av kvinnor 
bland arbetsmarknadsparterna.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6572   === FEMM/6572=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 04 05 02 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 04 05 02 Gemenskapsåtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
04 05 02 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 10 900 000 10 900 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000   11 000 000 11 000 000

Reserver     

Rubrik: 
Gemenskapsåtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män 

Anmärkningar: 
Efter strecksatserna inleds med : 

Anslaget skall även täcka följande åtgärder:Stöd till bättre kunskaper och ..........information och erfarenheter 
om god praxis (inbjudningar att lämna förslag).  
— .......... 

och avslutas med : 

Utbyte och utveckling av information och erfarenheter om god praxis (inbjudningar att lämna förslag). 

Lägg till följande text 

Det avser också att täcka kostnaderna för utarbetandet av ett nytt program avseende gemenskapens 
strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män för perioden efter 2005. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Det nuvarande programmet avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män löper 
ut den 31 december 2005. Även gemenskapens handlingsprogram för att bekämpa diskriminering löper ut 
vid denna tidpunkt. Det är därför nödvändigt att förbereda ett nytt program om jämställdhet för perioden 
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efter 2005 och att garantera att gemenskapens åtgärder på detta område fortlöper smidigt. Förberedelserna av 
ett nytt program måste börja tidigt 2005 och nödvändiga medel måste ställas till förfogande. 

Ett nytt program bör utarbetas parallellt med och utan att detta påverkar inrättandet av ett europeiskt 
jämställdhetsinstitut.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6553   === FEMM/6553=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 04 05 04 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Lägg till följande: 04 05 04 —  
Ändra klassificeringen till: IOU 
Ändra klassificering: DA 

04 05 04 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR
SLAG TILL ÄNDRING 

BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag   0 0 p.m. p.m.

Reserver     

Rubrik: 
Europeiska jämställdhetsinstitutet 

Anmärkningar: 
Lägg till följande text 

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inrättande och drift av institutet. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Enligt slutsatserna från ministerrådets möte i Limerick i maj 2004 och resultaten från mötet med ministrarna 
för sysselsättning, socialfrågor, hälsa och konsumentfrågor den 1-2 juni 2004 bör ett jämställdhetsinstitut 
inrättas så snart som möjligt. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6574   === FEMM/6574=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 09 03 01 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 09 03 01 Informationssamhället 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
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09 03 01 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR
SLAG TILL ÄNDRING 

BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag p.m. 5 100 000 7 720 000 6 300 000 7 720 000 6 300 000   7 720 000 6 300 000

Reserver 6 720 000 2 400 000    

Rubrik: 
Informationssamhället 

Anmärkningar: 
Efter strecksatserna inleds med : 

De viktigaste målen för åtgärden är attbevaka framstegen i EU:s ..........främja säkra nätverk genom studier, 
undersökningar och utbyte av erfarenheter.  
— .......... 

och avslutas med : 

stödja och främja säkra nätverk genom studier, undersökningar och utbyte av erfarenheter. 

Ändra texten enligt följande 

OvanDe ovan beskrivna åtgärderåtgärderna kommer särskilt att bli föremål för kontrakt som täcker följande 
områden: analys, expertrapporter, utvärderingar, specialstudier, tekniska arbeten, samordning, bidrag, 
deltagande i internationella samarbetsprojekt, delfinansiering av utrustning och kompletterande insatser 
samt stödåtgärder (undersökningar, seminarier, workshopar, publikationer samt inrättande av 
webbplatser för informationsspridning och elektroniska diskussionsforum). Alla åtgärder måste beakta 
jämställdhetsfrågor och verka för att öka kvinnors deltagande i informationssamhället. analys, expertis, 
utvärderingar, specialstudier, tekniska arbeten, samordning, bidrag, deltagande i internationella 
samarbetsåtgärder, delfinansiering av utrustning och kompletterande insatser samt stödåtgärder 
(undersökningar, seminarier, workshops, publikationer samt inrättande av webbplatser för 
informationsspridning och elektroniska diskussionsforum). 

Lägg till följande text 

Minst 15 procent av anslagen skall avsättas uteslutande för åtgärder och projekt som avser att till fullo 
integrera kvinnor i informationssamhället genom utbildning, yrkesutbildning och informationsspridning. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
EU:s planerade politik avseende informationssamhället tar inte upp några jämställdhetsfrågor och erkänner 
inte den ojämlika situationen mellan män och kvinnor och den framväxande faran för social utslagning till 
följd av oförmågan att använda IKT (datoranalfabetism), vilket i större utsträckning berör kvinnor. Det är 
viktigt att tillämpa jämställdhetsprincipen på detta verksamhetsområde inom EU för att nå fullt deltagande 
från kvinnors sida i informationssamhället. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6575   === FEMM/6575=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 16 02 02 
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<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 
------------------------------- 

Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 16 02 02 Information till medborgarna via massmedierna 

Ändra anmärkningarna och beloppen enligt följande: 
16 02 02 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 8 165 000 6 651 100 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 1 000 000 1 000 000 10 000 000 10 000 000

Reserver 2 000 000 2 000 000    

Rubrik: 
Information till medborgarna via massmedierna 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

Den interinstitutionella informationsgruppen under gemensamt ordförandeskap av kommissionen, 
Europaparlamentet och ..........prioriteringarna för följande år på grundval av information från kommissionen.  

Lägg till följande text 

Resultaten av valet till Europaparlamentet i juni 2004 fungerar som en grund för ett stärkt samarbete 
mellan kommissionen och Europaparlamentet när det gäller spridning av information till medborgarna 
om EU:s utformning, politik och verksamhet. I detta sammanhang måste särskild uppmärksamhet riktas 
mot olika sätt att informera kvinnor eftersom kvinnor i princip är mindre engagerade i 
informationssamhällets tekniker. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Mot bakgrund av det låga deltagandet i valet till Europaparlamentet till följd av den allmänna ökningen av 
EU-skepticismen måste 2005 års budget tillhandahålla särskilda utgifter för att förbättra 
informationsspridningen till medborgarna. Dessa insatser måste göras tillsammans av både kommissionen 
och Europaparlamentet och parlamentet måste även separat vidta särskilda kampanjåtgärder. I detta 
sammanhang bör jämställdhetsfrågor tas upp för att öka informationen i syfte att öka kvinnors deltagande, 
mot bakgrund av de särskilda svårigheter som kvinnor upplever i informationssamhället (datoranalfabetism). 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6556   === FEMM/6556=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 18 04 05 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Lägg till följande: 18 04 05 —  
Ändra klassificeringen till: IOU 
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Ändra klassificering: DA 
18 04 05 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag   0 0 p.m. p.m.

Reserver     

Rubrik: 
Europaåret mot våld 

Anmärkningar: 
Lägg till följande text 

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med förberedelserna av Europaåret mot våld 2006. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Det måste inrättas en budgetpost för att täcka utgifterna för den verksamhet som kommer att bedrivas inom 
ramen för Europaåret mot våld 2006.  

Denna budgetpost kompletteras av budgetpost 18 04 01 02 (Åtgärder för att motverka våld mot barn, 
ungdomar och kvinnor - Daphne II).I Daphne II-programmet förutses nämligen kompletterande 
gemenskapsåtgärder för att analysera och utvärdera de projekt som finansierats i syfte att förbereda 
Europaåret mot våld. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6577   === FEMM/6577=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 04 02 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 19 04 02 Stöd till personer vars mänskliga rättigheter kränkts 

Ändra anmärkningarna och beloppen enligt följande: 
19 04 02 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 7 000 000 10 000 000 p.m. 7 000 000 p.m. 7 000 000 0 1 000 000 p.m. 8 000 000

Reserver  6 000 000 6 000 000 1 000 000  7 000 000

Rubrik: 
Stöd till personer vars mänskliga rättigheter kränkts 

Anmärkningar: 
Ändra texten enligt följande 
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Detta anslag är avsett att stödja upprättande och underhåll av rehabiliteringscentrum för tortyroffer, i 
synnerhet kvinnor och flickor,tortyroffer och deras familjer samt andra organisationer som ger konkret stöd 
till personer vars mänskliga rättigheter kränkts,kränkts och att stödja åtgärder för att förebygga tortyr. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Konsekvenserna av krig och konflikter drabbar i oproportionerligt hög grad kvinnor och flickor. Våld mot 
kvinnor är systematiskt, extremt och utbrett. Det bör göras en förfrågan om att anslagen för stöd till 
återanpassning och återuppbyggnad i Irak också kompletteras av utgifter under artikel 19 04 02 (Stöd till 
personer vars mänskliga rättigheter kränkts) för att inrätta och underhålla rehabiliteringscentrum för kvinnor 
och barn som blivit offer för kriget i Irak. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6578   === FEMM/6578=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 04 03 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 19 04 03 Utveckling och befästande av demokratin och rättsstaten - Respekt för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
19 04 03 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 110 500 000 94 500 000 p.m. 100 000 000 p.m. 99 000 000 0 0 p.m. 99 000 000

Reserver  91 500 000 88 500 000 0  88 500 000

Rubrik: 
Utveckling och befästande av demokratin och rättsstaten - Respekt för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

När det gäller geografisk och tematisk täckning skall sådana länder, ..........som möjligt, i synnerhet genom 
att vissa målländer väljs ut.  

Lägg till följande text 

Minst 10 procent av anslagen skall avsättas för att stödja irakiska kvinnors aktiva deltagande i den 
fredsskapande och fredsbevarande processen i landet, i synnerhet genom att de engageras på alla 
områden och på alla beslutsnivåer.  

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 
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Motivering: 
Mot bakgrund av att återanpassningen och återuppbyggnaden i Irak (artikel 19 08 07) kompletteras av 
utgifter under denna artikel, och i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Thessaloniki, har 
kvinnor en aktiv roll att spela i skapandet och bevarandet av fred. Det är av yttersta vikt att informera och 
utbilda kvinnor och göra det möjligt för dem att aktivt delta i utvecklingen av demokrati och respekt för 
mänskliga rättigheter i deras land.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6583   === FEMM/6583=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 07 01 
<< från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 19 07 01 Stöd till länderna i västra Balkan 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
19 07 01 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 254 000 000 256 500 000 246 000 000 212 000 000 230 000 000 212 000 000 0 0 230 000 000 212 000 000

Reserver 13 000 000 13 500 000    

Rubrik: 
Stöd till länderna i västra Balkan 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

Detta anslag är avsett att täcka finansieringen av det biståndsprogram ..........mål är att främja 
mottagarländernas deltagande i stabiliserings- och associeringsprocessen.  

Ändra texten enligt följande 

Biståndet syftar särskilt till följande:  
— Återuppbyggnad, stöd till flyktingars och fördrivna personers återvändande samt till stabilisering av 

regionen.  

— Inrättande av en institutionell och rättslig ram till stöd för demokratin, rättsstaten, mänskliga rättigheter, 
minoriteters rättigheter, försoning och förstärkning av det civila samhället, finansiering av radiostationer 
eller radiosändningar, mediernas oberoende, förstärkning av lagstiftningens efterlevnad och kampen mot 
organiserad brottslighet. 

— Hållbar ekonomisk utveckling och reformer i marknadsekonomisk riktning, inbegripet program för 
institutionsuppbyggnad i syfte att hjälpa finansiella institut att bistå små och medelstora företag. 

— Social utveckling, särskilt fattigdomsbekämpning, jämställdhet, grundutbildning, undervisning och 
vidareutbildning samt återställande av miljön.  

— Främjande av kvinnors deltagande i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
— Regionalt, multinationellt, gränsöverskridande och interregionalt samarbete.  
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Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Det är av största vikt att stärka kvinnors roll i konsolideringen av det civila samhället och att göra det möjligt 
för dem att aktivt delta i den sociala, politiska och ekonomiska sfären. Särskilda svårigheter som kvinnor 
ställs inför vid krig eller permanenta konflikter måste beaktas och erhålla särskilda anslag. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6579   === FEMM/6579=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 08 02 01 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Punkt 19 08 02 01 Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i 
tredjeländer i Medelhavsområdet) 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
19 08 02 01 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 648 400 000 428 000 000 714 253 000 500 000 000 689 253 000 490 000 000   689 253 000 490 000 000

Reserver 34 000 000 22 000 000    

Rubrik: 
Meda (åtgärder i samband med reformer av ekonomiska och sociala strukturer i tredjeländer i 
Medelhavsområdet) 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

Detta anslag är också avsett att finansiera olika insatser främst ..........i de fall dessa områden inte omfattas av 
specifika program.  

Ändra texten enligt följande 

I varje åtgärd skall jämställdhetsperspektivet integreras. Dessutom skall minst 20 procent av anslagen 
avsättas för projekt som avser att förbättra kvinnors situation och nå en bättre balans mellan män och 
kvinnor, i synnerhet genom att främja kvinnors aktiva deltagande i det ekonomiska och politiska 
beslutsfattandet. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
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Den politiska situationen i hela regionen domineras framför allt av Mellanösternkonflikten. Den politiska 
miljön i regionen kännetecknas av allvarliga spänningar och en ständig lägesförsämring, i synnerhet mot 
slutet av förra året och början av detta år.  

Det kan inte bli någon varaktigt fred utan ett jämställdhetsperspektiv i vilket kvinnor innehar en viktig roll. 
Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki 2003 erkändes kvinnors viktiga roll i den fredsskapande och 
fredsbevarande processen. 

Kvinnors deltagande i förebyggandet och lösandet av konflikter, fredsförhandlingar, försoning och 
återuppbyggnad för utveckling och bevarande av varaktig fred och demokratisering i Meda-regionen måste 
garanteras genom att kvinnor ges större självbestämmande. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6584   === FEMM/6584=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 08 05 
<< från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 19 08 05 Åtgärder för återanpassning och återuppbyggnad till förmån för Medelhavsländerna och 
länderna i Mellanöstern 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
19 08 05 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag p.m. 8 000 000 p.m. 6 400 000 p.m. 6 400 000   p.m. 6 400 000

Reserver     

Rubrik: 
Åtgärder för återanpassning och återuppbyggnad till förmån för Medelhavsländerna och länderna i 
Mellanöstern 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder för att lägga ..........efter krissituationer till följd av krig, inre 
oroligheter eller naturkatastrofer.  

Ändra texten enligt följande 

Det skall särskilt täcka åtgärder för att 
— återställa ett hållbart produktionssystem, 

— materiellt återställa den grundläggande infrastrukturen och se till att den fungerar, inbegripet genom 
minröjning, 

— se till att i synnerhet flyktingar, fördrivna personer och demobiliserade militärer återanpassas i samhället, 

— återställa den institutionella kapacitet som krävs för återanpassningsfasen, särskilt på lokal nivå, 

— stödja funktionshindrade och deras organisationer för att garantera att deras särskilda behov tillmötesgås 
inom ramen för återanpassningsverksamhet av olika slag, 
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— Främjande av kvinnors reintegration i det sociala, ekonomiska och politiska livet (utbildning, 
arbetsliv). 

— garantera att kvinnors, barns och äldre människors behov beaktas i samband med katastrofhjälp och 
återuppbyggnadsåtgärder. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Det är av största vikt att stärka kvinnors roll i återuppbyggnaden av deras länder och att göra det möjligt för 
dem att aktivt delta i den sociala, politiska och ekonomiska sfären. Särskilda svårigheter som kvinnor ställs 
inför vid krig eller permanenta konflikter måste beaktas och erhålla särskilda anslag. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6580   === FEMM/6580=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 08 07 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 19 08 07 Stöd till återanpassning och återuppbyggnad av Irak 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
19 08 07 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 160 000 000 128 000 000 190 000 000 192 000 000 190 000 000 192 000 000   190 000 000 192 000 000

Reserver     

Rubrik: 
Stöd till återanpassning och återuppbyggnad av Irak 

Anmärkningar: 
Före stycket 

Kommissionen skall kontrollera att villkoren för gemenskapens deltagande i denna ..........fullo respekteras. 
Den skall meddela budgetmyndigheten sina resultat och slutsatser.  

Ändra texten enligt följande 

Detta anslag är avsett att täcka gemenskapens åtgärder inom ramen för återuppbyggnadsprocessen i Irak. Det 
kan kompletteras av utgifter för vilka åtaganden gjorts under andra kapitel och artiklar, bland annatandra 
kapitel 23 02 (humanitärt bistånd),«Humanitärt bistånd», kapitel 21 02 
(livsmedelsbistånd),«Livsmedelsbistånd», kapitel 19 04 (mänskliga rättigheter och demokratisering), 
artikel «Mänskliga rättigheter och demokratisering» samt artikel 19 02 05 (mekanism för akuta 
ingripanden) samt artikel 19 04 02 (stöd till personer vars mänskliga rättigheter kränkts).«Mekanism för 
akuta ingripanden». 

Lägg till följande text 
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Minst 10 procent av anslagen skall avsättas för att stödja irakiska kvinnors aktiva deltagande i den 
fredsskapande och fredsbevarande processen i landet, i synnerhet genom att de engageras på alla 
områden och på alla beslutsnivåer. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Konsekvenserna av krig och konflikter drabbar i oproportionerligt hög grad kvinnor och flickor. Våld mot 
dem är systematiskt, extremt och utbrett. Anslagen under budgetposten för stöd till återanpassning och 
återuppbyggnad av Irak måste även kompletteras av utgifter under artikel 19 04 02 (Stöd till personer vars 
mänskliga rättigheter kränkts).  

Redan från första början av återuppbyggnaden av Irak måste kvinnors aktiva deltagande i skapandet av 
demokrati och fred samt deras deltagande i beslutsfattandet garanteras.  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6581   === FEMM/6581=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 19 10 06 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Artikel 19 10 06 Stöd till återanpassning och återuppbyggnad i Afghanistan 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
19 10 06 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 168 000 000 113 500 000 183 000 000 164 000 000 183 000 000 164 000 000   183 000 000 164 000 000

Reserver 15 000 000 15 000 000    

Rubrik: 
Stöd till återanpassning och återuppbyggnad i Afghanistan 

Anmärkningar: 
Efter stycket 

Detta anslag skall också finansiera den verksamhet som utförs av ..........en längre tid har verkat för de 
afghanska kvinnornas rättigheter.  

Lägg till följande text 

Minst 20 procent av anslagen skall avsättas för att förbättra kvinnors situation, varvid hälsovård och 
utbildning skall ges företräde, och för att stödja deras aktiva deltagande på alla områden och alla nivåer 
av beslutsfattandet. 
Ändra texten enligt följande 

Särskild uppmärksamhet skall också fästas vid kvinnors och flickors situation i all annan verksamhet och 
alla andra projektverksamhet som stöds av dessa anslag.anslag, varvid verksamhet som avser hälsovård och 
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utbildning skall ges företräde. 

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
Det är nödvändigt att avsätta en viss del av anslagen för projekt som riktar sig mot kvinnor, med tanke på 
kvinnors extremt svåra situation under Talibanregimen och de svårigheter som kvinnor fortsatt brottas med 
under landets nya regim. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- 
 
Förslag till ändring 6582   === FEMM/6582=== 

 
Hänvisning till budgetpost : 22 02 04 01 
<< från Lissy Gröner, Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män >> 

------------------------------- 
Volym 4 (sek. 3) - Kommissionen 

Punkt 22 02 04 01 Stöd inför Turkiets anslutning 

Ändra anmärkningar enligt följande: 
22 02 04 01 BF 2004 PBF 2005 BF 2005 ÄNDRINGSFÖRSLAG/FÖR

SLAG TILL ÄNDRING 
BF+ÄNDRINGSFÖRSLAG/
FÖRSLAG TILL ÄNDRING

 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar

Anslag 235 600 000 100 000 000 277 700 000 150 000 000 277 700 000 100 000 000   277 700 000 100 000 000

Reserver     

Rubrik: 
Stöd inför Turkiets anslutning 

Anmärkningar: 
Efter strecksatserna inleds med : 

Åtgärderna inom programmet kommer att inriktas framför allt på de ..........främja det civila samhället och 
den mänskliga dimensionen i Turkiet.  
— .......... 

och avslutas med : 

utbildnings- och informationsåtgärder syftande till att främja det civila samhället och den mänskliga 
dimensionen i Turkiet. 

Lägg till följande text 

Minst 20 procent av anslagen skall avsättas för att förbättra kvinnors situation och för att stödja deras 
aktiva deltagande på alla områden och nivåer av beslutsfattandet. 
Ändra texten enligt följande 

För resten av budgeten kommer ungefär 30 %Ungefär 30 % av totalbeloppet kommer i detta sammanhang 
att reserveras för den första prioriteringen, institutionell uppbyggnad,prioriteringen (institutionell 
uppbyggnad), och cirka 70 %70 % för finansieringen av infrastruktur. Dessa procentsatser är av vägledande 
art och kanoch får anpassas med hänsyn till den särskilda situationen inom varje åtgärdssektor. 



 

 16

Rättslig grund: 

Referensrättsakter: 

Motivering: 
I sin regelbundna rapport om Turkiets framsteg mot anslutning fastställer kommissionen att våld i hemmen 
och andra typer av våld mot kvinnor fortfarande är vitt utbrett i landet. Straff för s.k. hedersbrott sänks på 
grund av seder och traditioner. Tvångsäktenskap förekommer fortfarande i Turkiet. Det inkommer alltjämt 
rapporter om stening. 

Partnerskapet för anslutning utgör hörnstenen i förbindelserna mellan EU och Turkiet. I synnerhet mot 
bakgrund av det beslut som kommer att fattas av Europeiska rådet i december 2004 är det avgörande att 
stödja Turkiet i dess ansträngningar att ytterligare förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna, särskilt 
kvinnors rättigheter, och att kräva att Köpenhamnskriterierna uppfylls.  
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