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ÄRENDETS GÅNG  

Vid utskottssammanträdet den 26 juli 2004 utsåg utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män Lissy Gröner till föredragande. 

Vid utskottssammanträdet/utskottssammanträdena den ... behandlade utskottet förslaget till 
yttrande. 

Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) 
nedanstående förslag med ... röster för, ... röster emot och ... nedlagda röster. 

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: ... (ordförande/ordförande för 
sammanträdet), ... (vice ordförande), Lissy Gröner (föredragande), ..., ... (suppleant för ...), ... 
(suppleant för ... i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen) ... och ... . 
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FÖRSLAG 

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

Allmän inledning: 

1. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män har följt 
budgetförfarandet för 2005 i den mån det varit möjligt med tanke på att 2004 är ett år 
som omfattat såväl den hittills största EU-utvidgningen någonsin och val till 
Europaparlamentet. 

 
2. Utskottet har strävat efter att följa Amsterdamfördragets principer och har granskat ett 

stort antal delar av gemenskapens politik och åtgärder sett till jämställdheten och 
skyddet av kvinnors rättigheter. Ett jämställdhetsperspektiv skall inte bara anläggas på 
de särskilda jämställdhetsåtgärderna, utan skall integreras som ett skydd för kvinnors 
ställning och rättigheter inom alla budgetposter. Utskottet kan tyvärr konstatera att 
budgetering utifrån ett jämställdhetsperspektiv fortfarande inte tillämpas. 

 
3. När det gäller granskningen av genomförandet av politik som finansieras genom 

gemenskapsbudgeten ger utskottet sitt oavkortade stöd till de förslag i 2005 års 
budgetposter som syftar till att uppnå förväntade resultat på de områden där 
jämställdheten fortfarande brister. 

 
4. Liknande mål redan ställts upp i många budgetposter under tidigare år, i enlighet med 

förslagen från utskottet för kvinnors rättigheter och lika möjligheter, och förslagen till 
2005 års budget syftar framför allt till att komplettera dessa. 

 
5. Enligt artikel 3.2 i EG-fördraget är främjandet av jämställdhet en grundläggande 

EU-princip och skall bedrivas inom alla gemenskapens åtgärder och program. 
Kommissionen måste därför säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i 
budgetgenomförandet – dvs. att se till att resursfördelningen inom alla EU:s 
politikområden främjar en jämn könsfördelning. 

 
6. Kommissionen måste upprätta ett effektivt rapporteringssystem för att i alla 

budgetposter tydligt redovisa hur de påverkar kvinnor respektive män, hur 
jämställdhetsarbetet beaktats i budgeten och vilka projekt som finansierats för att 
uppnå en jämn könsfördelning. Detta är särskilt viktigt när det gäller de budgetrubriker 
som uttryckligen avser jämställdhetsarbete och skydd av kvinnors rättigheter. 

 
Särskilda områden:  
 
7. Gemenskapsåtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män — Administrativa 

utgifter omfattar (artikel 04 01 04 05) ”utgifter för tekniskt och administrativt stöd 
som kommissionen måste delegera till verkställande organ som lyder under 
gemenskapsrätten”. Enligt uppförandekoden för inrättandet av ett verkställande organ 
är kommissionen skyldig att informera parlamentet när den avser att inrätta ett sådant 
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organ, i enlighet med budgetförfarandet och öppenhetsprincipen. Enligt 
Europaparlamentets kännedom har inget sådant organ inrättats, varför hänvisningen 
bör strykas. 

 
8. Genomförandet av handlingsplattformen från Peking och Lissabonstrategin kräver 

större kvinnligt deltagande i det ekonomiska beslutsfattandet. Kvinnor utgör en 
minoritet i arbetsgivarorganisationernas övre skikt och arbetstagarorganisationernas 
högre poster. Genom kollektivförhandlingar spelar arbetsmarknadens parter en viktig 
roll för främjandet av lika möjligheter. Budgeten speglar inte detta genom strategier 
och program för positiv särbehandling för att uppnå en balanserad representation av 
kvinnor bland arbetsmarknadens parter. 

 
9. Det nuvarande programmet för gemenskapens jämställdhetsstrategi löper ut den 

31 december 2005. Samma datum löper även gemenskapens handlingsprogram mot 
diskriminering ut. Ett nytt jämställdhetsprogram för perioden efter 2005 måste således 
utarbetas, och man måste se till att gemenskapens arbete på detta område fortlöper på 
ett smidigt sätt. Ett nytt program bör införas utan att det påverkar inrättandet av 
europeiskt jämställdhetsinstitut. 

 
10. I slutsatserna från ministermötet i Limerick den 7 maj 2004 och resultaten från rådets 

möte (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 
1–2 juni 2004 ställs det upp krav på inrättandet av ett europeiskt jämställdhetsinstitut. 
Därför föreslås det att en ny budgetpost införs för inrättandet av institutet (04 05 04). 
Den bör komplettera programmet för gemenskapens jämställdhetsstrategi. 

 
11. Det är mycket viktigt att jämställdhetsprincipen tillämpas inom EU:s informations-

politik för att kvinnorna skall bli helt delaktiga i informationssamhället. Detta 
allmänna mål bör kompletteras av särskilda anslag för förbättrad informations-
spridning till EU:s invånare. 

 
12. Det politiska läget i Meda-regionen präglas av allvarliga spänningar och en ständigt 

försämrad situation, i synnerhet mot slutet av 2004 och i början av 2005. Man måste 
säkra kvinnornas deltagande i konfliktförebyggande arbete och konfliktlösningar, 
fredsförhandlingar, försoning och återuppbyggnad för att varaktig fred och 
demokratisering skall kunna nås och upprätthållas i Meda-regionen. 

 
13. Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte i Thessaloniki har kvinnor en viktig 

roll att spela när det gäller uppnående och bevarande av freden. Det måste uttryckligen 
framgå att det europeiska stödet till länder som har ödelagts av väpnade konflikter och 
krig, till exempel västra Balkan, Afghanistan och Irak bland annat syftar till att främja 
denna roll. Dessutom måste man beakta det faktum att krig och konflikter påverkar 
kvinnor och flickor på ett oproportionerligt sätt och att våldet är extremt och 
omfattande. 

 
14. Partnerskapet inför anslutning utgör hörnstenen i EU:s förbindelser med Turkiet och 

anslagen för Stöd inför Turkiets anslutning (artikel 22 02 04 01) har ökat markant. Det 
oerhört viktigt att stödja Turkiet i dess arbete för att stärka skyddet för de mänskliga 
rättigheterna, särskilt kvinnors rättigheter samt att kräva att Köpenhamnskriterierna 
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uppfylls, inte minst mot bakgrund av det beslut som Europeiska rådet skall fatta i 
december 2004. Kommissionen konstaterade i 2003 års återkommande rapport om 
Turkiets framsteg mot anslutningen att skyddet av kvinnors rättigheter brister i landet 
och att det förekommer omfattande våld mot kvinnor. 
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