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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:

Generelle bemærkninger

1. gør opmærksom på, at 2006 er det sidste år i de finansielle overslag 2000-2006 og det 
sidste år i adskillige langsigtede programmer, som skal gennemføres hurtigt, men som 
også indirekte skal bidrage til udarbejdelsen af de nye politiske retningslinjer for de 
finansielle overslag 2007-2013;

2. mener, at det på trods af problemerne i forbindelse med budgetproceduren for 2006 er 
vigtigt at fastholde EU's ansvar for et mere socialt og konkurrencedygtigt Europa, og 
ærgrer sig over Kommissionens mangel på ambitioner i denne forbindelse;

3. bemærker med beklagelse, at "gender budgeting" stadig ikke er gennemført; 
bemærker, i henhold til principperne i Amsterdam-traktaten, at dets Udvalg om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling har undersøgt en række fællesskabspolitikker og 
-foranstaltninger i lyset af lige muligheder og beskyttelse af kvinders rettigheder; 
bemærker i den forbindelse, at integrering af ligestillingsaspektet også bør udvides til 
at omfatte forsvaret af kvinders stilling og kvinders rettigheder i forbindelse med alle 
budgetposter;

4. fremhæver, at ligestilling i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, er et af 
Fællesskabets grundlæggende mål og skal respekteres i forbindelse med alle 
Fællesskabets aktiviteter; fremhæver endvidere, at Kommissionen skal sikre, at der 
tages højde for ligestillingsaspektet i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, og 
at alle foranstaltninger skal evalueres ud fra deres forskellige konsekvenser for mænd 
og kvinder;

5. fremhæver, at Kommissionen bør udvikle et rapporteringssystem, der for de 
forskellige budgetposter viser, hvilken virkning de har for mænd og kvinder, hvordan 
der i forbindelse med budgetudgifterne er taget hensyn til ligestilling, og hvilke 
projekter der er finansieret med henblik på opnåelse af ligestilling, mener, at dette bør 
navnlig gælde de budgetposter, der specifikt vedrører fremme af ligestilling mellem 
mænd og kvinder og beskyttelse af kvinders rettigheder, såsom poster vedrørende 
selvstændig erhvervsvirksomhed og social beskyttelse;

6. gør opmærksom på, at lignende mål allerede er blevet gennemført på mange 
budgetposter i tidligere år som foreslået af Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling, og at forslaget til 2006-budgettet navnlig har formål at nå ovennævnte 
mål;

7. anerkender, at der i det foreløbige budgetforslag foreslås en forhøjelse af visse 
budgetposter vedrørende ligestilling og beskyttelse af kvinders rettigheder på linje 
med de udtalelser, der blev fremsat sidste år, og ser frem til evalueringsrapporten om 
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disse finansielle instrumenter, som bliver offentliggjort i 2005;

8. ærgrer sig over Kommissionens nyligt foreslåede fremgangsmåde i forbindelse med 
sammenfaldende programmer; afviser idéen om at lade ligestillingsprogrammet høre 
under Progres-programmet og om at integrere særprogrammet om bekæmpelse af vold 
(Daphne), forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden i det 
generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (KOM(2005)0122); 
mener, at en integrering af særprogrammerne i de mere generelle programmer risikerer 
at mindske både virkningen og synligheden af politikkerne til fremme af ligestilling og 
kvinders rettigheder; anmoder ikke desto mindre om, at budgettet for gennemførelse af 
særprogrammer og direktiver ikke overskrides;

Særlige områder:

1. foreslår at øge midlerne til det andet handlingsprogram, som har til formål at bekæmpe 
vold mod børn, unge og kvinder, Daphne II (budgetpost 18 04 01 02), i lyset af de nye 
medlemsstaters tiltrædelse af EU; bemærker, at Daphne-programmet har vist sig at 
være et effektivt og vigtigt redskab til bekæmpelse af vold, men at de mulige partnere 
fra de nye medlemsstater ofte står over for problemer og kunne bruge ekstra støtte; 
mener derfor, at det er nødvendigt med yderligere midler med henblik på at kunne 
tilbyde information og støtte til mulige partnere i disse nye medlemsstater;

2. fremhæver betydningen af fortsat at udvikle vellykkede foranstaltninger til opnåelse af 
ligestilling mellem mænd og kvinder, med særlig tanke på følgende foranstaltninger: 
mener, for så vidt angår Europæisk Kvindeforum (budgetpost 04 05 01), at det 
nuværende finansieringsniveau er utilstrækkeligt i betragtning af de nye opgaver, som 
organisationen står over for i det udvidede EU med 25 medlemsstater; mener med 
hensyn til kvindeorganisationer (budgetpost 04 05 03), at det nuværende 
finansieringsniveau er utilstrækkeligt i betragtning af det øgede antal mulige partnere i 
den udvidede Union og disses særlige behov; mener endvidere, at midlerne til disse 
initiativer skal øges;

3. fremhæver nødvendigheden af at forberede oprettelsen af det europæiske institut for 
ligestilling mellem mænd og kvinder, som kræves 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 og bekræftet i Rådets konklusioner 
(Beskæftigelse og Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik) 
den 2.-3. juni 2005; foreslår at der til dette formål oprettes en ny budgetpost (04 05 04 
"p.m");

4. gør opmærksom på, at selv om førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet (artikel 22 02 04 
01) er stadig stigende, er det vigtigt at støtte Tyrkiets bestræbelser på at forbedre 
beskyttelsen af menneskerettighederne, navnlig kvinders rettigheder, og kræve 
opfyldelse af Københavnskriterierne; bemærker, at det i Kommissionens periodiske 
rapport 2003 om Tyrkiets fremskridt med henblik på tiltrædelse (KOM(2004)0656) 
fastholdes, at beskyttelsen af kvinders rettigheder i Tyrkiet er utilstrækkelig, og at der 
kun er sket få fremskridt i bekæmpelsen af vold mod kvinder; foreslår at øremærke en 
vis procentdel af midlerne til foranstaltninger og programmer, på grundlag af 
tilstrækkelige midler til fremme af ligestilling og forbedret beskyttelse af kvinders 
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rettigheder, navnlig de foranstaltninger og programmer, som gennemføres i 
samarbejde med kvindeorganisationer i medlemsstaterne;

5. fremhæver, at budgettet skal afspejle de strategier, som er fastsat i Beijing-
handlingsplanen og Lissabon-strategien, således at der kan opnås en afbalanceret 
repræsentation af kvinder blandt arbejdsmarkedets parter, øget deltagelse af kvinder i 
den økonomiske beslutningsproces og øget adgang for kvinder til både uddannelse og 
foranstaltninger og programmer vedrørende forskning og teknologi; mener, at 
midlerne til de relevante programmer bør øges, og at en vis procentdel af midlerne 
skal anvendes på foranstaltninger til fremme af ligestillingen på disse områder;

6. gør opmærksom på, at det for at sikre kvinders deltagelse i informationssamfundet er 
vigtigt at gennemføre princippet om ligestilling inden for netop dette område af 
fællesskabspolitikken; mener, at dette mål bør suppleres af udgiftsposter, der specifikt 
har til formål at forbedre formidlingen af information til borgerne om dette emne.


