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 PROCEDURE  

På mødet den 26. juli 2004 valgte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Lissy 
Gröner til rådgivende ordfører. 

På mødet/møder den ... behandlede udvalget udkastet til udtalelse. 

På dette/sidstnævnte møde vedtog det nedenstående forslag (for: ...; imod: ...; hverken/eller: 
.../vedtog det enstemmigt nedenstående forslag. 

Til stede under afstemningen var: ... (formand/mødeformand), ... 
(næstformand/næstformænd), ... (næstformand/næstformænd), Lissy Gröner (rådgivende 
ordfører), ..., ... (for ...), ... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), ... og ... . 
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FORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager: 

Generel indledning: 

1. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling har fulgt 2005-budgetproceduren i 
videst mulig udstrækning i betragtning af, at 2004 er året for EU's hidtil mest omfattende 
udvidelse, og at der også afholdtes valg til Europa-Parlamentet dette år. 

2. Udvalget har bestræbt sig på at følge principperne som omhandlet i Amsterdam-traktaten 
og har behandlet en bred vifte af EF-politikker og -foranstaltninger ud fra synsvinklen lige 
muligheder og beskyttelse af kvinders rettigheder. I den forbindelse gælder integration af 
kønsaspektet ikke alene foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fremme lige 
muligheder, men omfatter også beskyttelse af kvinders stilling og rettigheder inden for 
alle budgetposter. I den henseende må udvalget med beklagelse fastslå, at integration af 
kønsaspektet i budgetlægningen endnu ikke er blevet fast praksis. 

3. Hvad angår gennemførelsen af politikker, der finansieres over Fællesskabets budget, 
støtter udvalget fuldt og helt forslagene i 2005-budgettet med henblik på opnåelse af de 
ventede resultater på områder, hvor der fortsat er uligheder mellem mænd og kvinder. 

4. I betragtning af, at lignende mål allerede er blevet gennemført på mange budgetposter i 
tidligere år som foreslået af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, tager 
forslaget til 2005-budget navnlig sigte på at fuldføre ovennævnte mål. 

5. I henhold til artikel 3, stk. 2, i EF-traktaten udgør fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder et  grundlæggende EU-princip og  bør gennemføres i alle  fællesskabsaktioner og 
-programmer. Kommissionen skal derfor sikre, at der tages højde for ligestilling mellem 
mænd og kvinder under gennemførelsen af budgettet, og at der opnås kønsbalance i 
forbindelse med finansieringen af alle EU-politikområder. 

6. Kommissionen må indføre et effektivt rapporteringssystem, der for de forskellige 
budgetposter klart viser, hvilken virkning de har for mænd og kvinder, hvordan der i 
forbindelse med budgetudgifterne er taget hensyn til kønsligestilling, og hvilke projekter 
der er finansieret med henblik på opnåelse af kønsbalance. Dette bør navnlig gælde de 
budgetposter, der specifikt vedrører fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og 
beskyttelse af kvinders rettigheder.  

Specifikke områder: 

7. Udgifter til den administrative forvaltning af fællesskabsstrategien for ligestilling mellem 
mænd og kvinder (konto 04 01 04 05) omfatter "udgifterne til teknisk og administrativ 
bistand, som Kommissionen skal uddelegere til et EU-forvaltningsorgan". I henhold til 
adfærdskodeksen for oprettelse af et forvaltningsorgan skal Kommissionen underrette 
Parlamentet, når den agter at oprette et sådant organ i overensstemmelse med 
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budgetproceduren og åbenhedsprincippet. Så vidt Europa-Parlamentet ved, er der ikke 
blevet oprettet et sådant organ, og henvisningen hertil bør derfor udgå. 

8. Gennemførelsen af Beijing-handlingsplatformen og Lissabon-strategien kræver større 
inddragelse af kvinderne i den økonomiske beslutningstagning. Kvinderne udgør et 
mindretal blandt de ledende personer inden for arbejdsgiverorganisationerne og 
arbejdstagerorganisationerne. Arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle for fremme 
af lige muligheder via deres overenskomstforhandlinger. Budgettet omfatter ikke 
strategier eller positive handlingsprogrammer med henblik på at opnå en afbalanceret 
repræsentation af kvinder blandt arbejdsmarkedets parter. 

9. Det nuværende program vedrørende Fællesskabets rammestrategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder udløber den 31. december 2005. Samtidig hermed udløber også 
Fællesskabets handlingsplan for bekæmpelse af forskelsbehandling. Det er derfor 
nødvendigt at udarbejde et nyt program for ligestilling mellem kønnene for perioden efter 
2005 og sikre en gnidningsløs videreførelse af Fællesskabets foranstaltninger på dette 
område. Der bør opstilles et nyt program, uanset om der oprettes et europæisk institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder. 

10. I konklusionerne fra ministermødet den 7. maj 2004 i Limerick og fra samlingen i Rådet 
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) den 1.-2. juni 2004 kræves der 
oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder. Der foreslås 
derfor oprettelse af en ny budgetpost med henblik på at forberede oprettelsen af dette 
institut (artikel 04 05 04), som bør supplere programmet vedrørende fællesskabsstrategien 
for ligestilling mellem mænd og kvinder. 

11. For at opnå fuld deltagelse af kvinder i informationssamfundet er det nødvendigt at 
gennemføre ligestillingsprincippet i EU's informationspolitik. Dette generelle mål bør 
suppleres med særlige udgifter til forbedring af formidlingen af oplysninger til borgerne. 

12. De politiske forhold i Middelhavsområdet er præget af alvorlige spændinger og konstant 
forværring af situationen, navnlig frem  mod slutningen af 2004 og begyndelsen af 2005. 
Det er nødvendigt at sikre kvindernes deltagelse i forebyggelse og løsning af konflikter, 
fredsforhandlinger samt genforening og genopbygning med henblik på udvikling og 
opretholdelse af varig fred og demokratisering i Middelhavsområdet. 

13. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki 
har kvinderne en vigtig rolle at spille i forbindelse med fredsopbygning og fredsbevarelse. 
EU's bistand til lande, der er blevet hærget af væbnede konflikter og krig som f.eks. det 
vestlige Balkan, Afghanistan og Irak bør udtrykkeligt anvendes til fremme af denne rolle. 
Der må tages hensyn til det forhold, at kvinder og piger i uforholdsmæssig grad berøres af 
krige og konflikter, og at de udsættes for ekstrem og udbredt vold. 

14. Tiltrædelsespartnerskabet er hovedhjørnestenen i forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, 
og bevillingerne til førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet (konto 22 02 04 01) er blevet forhøjet 
betydeligt. Men henblik på den afgørelse, som Det Europæiske Råd skal træffe i december 
2004, er det særdeles vigtigt at støtte Tyrkiet med at forbedre beskyttelsen af 
menneskerettighederne, navnlig kvinders rettigheder, yderligere og kræve opfyldelse af 
Københavner-kriterierne. I Kommissionens periodiske rapport om Tyrkiets fremskridt 
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mod tiltrædelse i 2003 anføres det, at beskyttelsen af kvinders rettigheder er 
utilstrækkelig, og at der begås alvorlig vold mod kvinder. 
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