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FORSLAG

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

A. der henviser til, at i lyset af de nye medlemsstaters tiltrædelse af EU betragter 
Kommissionen med sin beslutning af 27. februar 2002 vedrørende den årlige 
politikstrategi inden for rammerne af fastsættelsen af budgettet for 2003 fortsat det 
udvidede Europa som den centrale prioritet, og at der af prioriteter, der hænger tæt 
sammen hermed, kan nævnes sikkerhed og stabilitet samt en bæredygtig og solidarisk 
økonomi,

1. tilslutter sig Kommissionens politiske prioriteter for 2003-budgettet, idet udvidelsen og 
forberedelsen af administrationen på denne udvidelse bør være absolutte prioriteter for 
EU; fremhæver den betydning, som Kommissionen i lyset af resultaterne af topmøderne i 
Lissabon og Barcelona tillægger behovet for at øge kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet i det udvidede EU for navnlig at fremme kvinders sociale og økonomiske 
situation i de nye lande, og understreger behovet for at fastsætte de tilsvarende finansielle 
midler i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet;

2. gør opmærksom på, at i medfør af EF-traktatens artikel 3, stk. 2, er fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder et af EU's grundlæggende principper og en tværgående 
målsætning for alle aktioner og fællesskabspolitikker; gentager kravet om, at der under 
udarbejdelsen af budgettet skal tages behørigt hensyn til ligestilling mellem kønnene, 
hvilket skal være et konstant prioriteret mål i overensstemmelse med princippet om 
"gender budgeting";

3. glæder sig over de betydelige fremskridt, der blev opnået i forbindelse med 
gennemførelsen af 2003-budgettet for så vidt angår samtlige mål og 
programmeringsperioden for strukturfondene, der giver sig udslag i en 
gennemførelsesgrad for betalinger på 89 %, hvilket er markant højere end den tilsvarende 
gennemførelsesgrad for 2002 på 71 %; gør i særlig grad opmærksom på den komplette 
mangel på oplysninger om aktioner til fremme af ligestilling mellem kønnene og om den 
fondsstøtte, der blev ydet til disse aktioner, og anmoder Kommissionen om hurtigst muligt 
at finde en løsning på denne situation;

4. tager udgangspunkt i, at anvendelsen af budgetmidlerne indvirker forskelligt på kvinder 
og mænd som følge af de kønsrelaterede forskelle, der fortsat eksisterer; gør opmærksom 
på, at det næsten ikke fremgår af oplysningerne om gennemførelsen af 2003-budgettet, i 
hvilket omfang der er blevet afsat midler til aktioner til fremme af ligestilling mellem 
kønnene, og hvad resultatet heraf har været, for så vidt angår integration af kønsaspektet, 
og opfordrer Kommissionen til uden forsinkelse at fremlægge de pågældende oplysninger 
for Europa-Parlamentet.


