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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:

Allmänna synpunkter:

1. Europaparlamentet konstaterar att 2006 är det sista året i budgetplanen för 2000–2006 och 
för flera långsiktiga program som bör genomföras snabbt men också indirekt bör bidra till 
utformningen av de nya politiska riktlinjerna för budgetplanen 2007–2013.

2. Europaparlamentet anser att det trots de nuvarande svårigheterna när det gäller 
budgetförfarandet för 2006 är viktigt att bekräfta EU:s ansvar för ett mer socialt och 
konkurrenskraftigt Europa och beklagar kommissionens bristande ambitioner i detta 
avseende.

3. Europaparlamentet beklagar att den metod som innebär att ett jämställdhetsperspektiv 
integreras i budgeten ännu inte tillämpats. Parlamentet konstaterar att dess utskott för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män i enlighet med principerna i 
Amsterdamfördraget har granskat en rad av gemenskapens riktlinjer och åtgärder med 
utgångspunkt från ett jämställdhetsperspektiv och skyddet av kvinnors rättigheter. 
Parlamentet påpekar i detta sammanhang att jämställdhetsperspektivet inte bara bör 
integreras i särskilda åtgärder som syftar till att främja lika möjligheter, utan också bör 
utvidgas så att kvinnors ställning och kvinnors rättigheter försvaras inom alla 
budgetposter.

4. Europaparlamentet betonar att främjandet av jämställdhet är ett av gemenskapens 
grundläggande mål enligt artikel 3.2 i EG-fördraget och att hänsyn bör tas till detta mål 
inom all EU-verksamhet. Parlamentet betonar dessutom att kommissionen måste se till att 
jämställdhetsaspekten beaktas vid genomförandet av budgeten och att varje åtgärd 
utvärderas med avseende på dess olika effekter för kvinnor och män.

5. Europaparlamentet understryker att kommissionen bör utarbeta ett rapporteringssystem 
som synliggör olika budgetposters effekter för kvinnor och män och som visar hur 
budgetutgifterna tagit hänsyn till jämställdhet och vilka projekt som finansierats för att 
uppnå balans mellan könen. Detta gäller i synnerhet budgetposter som uttryckligen avser 
utgifter för att främja jämställdhet och skydda kvinnors rättigheter, till exempel poster 
som rör verksamhet som egenföretagare och socialförsäkringsskydd.

6. Europaparlamentet framhåller, med tanke på de liknande mål som redan införts i 
budgetposter tidigare år, i enlighet med de synpunkter som framförts av utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, att de förslag som rör 2006 
års budget i huvudsak syftar till att nå dessa mål.

7. Europaparlamentet konstaterar att det preliminära förslaget till budget innehåller förslag 
till en höjning av vissa av de budgetposter som rör jämställdhet och skyddet av kvinnors 
rättigheter, vilket ligger i linje med den ståndpunkt parlamentet antog förra året, och ser 
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fram emot den utvärderingsrapport om dessa finansiella instrument som skall 
offentliggöras 2005.

8. Europaparlamentet beklagar kommissionens aktuella förslag till metod som innebär att 
program slås ihop samt avvisar idén att jämställdhetsprogrammet skulle placeras under 
programmet Progress och att det särskilda programmet ”Kamp mot våld (Daphne), 
förebyggande av narkotikamissbruk och information” skulle ingå i det allmänna 
programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (KOM(2005)0122). Parlamentet 
anser att både effekterna av och synligheten i politiken för jämställdhet och kvinnors 
rättigheter riskerar att begränsas om de särskilda programmen införlivas som en del av de 
mer omfattande programmen. Parlamentet kräver tills vidare att den budget som avsatts 
för genomförandet av särskilda program och direktiv inte minskar.

Särskilda områden

1. Europaparlamentet föreslår att höjda anslag till det andra handlingsprogrammet för att 
motverka våld mot barn, ungdomar och kvinnor, Daphne II (budgetpost 18 04 01 02), med 
tanke på nya medlemsstaters EU-anslutning. Parlamentet konstaterar att 
Daphne-programmet visat sig vara ett effektivt och viktigt redskap för att bekämpa våld, 
men att möjliga partner från nya medlemsstater ofta har svårigheter och skulle ha nytta av 
extra stöd. Parlamentet anser därför att utökade anslag behövs för att sprida information 
och hjälpa potentiella partner i dessa nya medlemsstater.

2. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att vidareutveckla effektiva åtgärder för att 
uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, i synnerhet när det gäller följande insatser: 
det europeiska kvinnoforumet (budgetpost 04 05 01) – parlamentet anser att den 
nuvarande anslagsnivån inte är tillräcklig med tanke på de nya uppgifter organisationen 
ställs inför i en utvidgad union med 25 medlemsstater; kvinnoorganisationer
(budgetpost 04 05 03) – parlamentet anser att den nuvarande anslagsnivån inte är 
tillräcklig med tanke på det ökade antalet potentiella partner i en utvidgad union och deras 
speciella behov. Parlamentet anser vidare att anslagen till dessa initiativ bör höjas.

3. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att vidta förberedande åtgärder för att inrätta
det europeiska jämställdhetsinstitutet, i enlighet med kravet i slutsatserna från 
ministerrådets möte i Limerick den 7 maj 2004 och rådets (sysselsättning och 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) slutsatser av den 1–2 juni 2004,
som bekräftades av rådets (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) slutsatser av den 2–3 juni 2005. Parlamentet föreslår att en ny 
budgetpost inrättas i detta syfte (budgetpost 04 05 04 ”p.m.”).

4. Europaparlamentet framhåller att bidragen inför Turkiets anslutning (budgetpost 22 02 04 
01) fortsätter att öka men att det är mycket viktigt att understödja Turkiets ansträngningar 
för att ytterligare förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet kvinnornas 
rättigheter, och att kräva att Köpenhamnskriterierna uppfylls. Parlamentet konstaterar att 
kommissionen i sin återkommande rapport om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning 
(KOM(2004)0656) menar att kvinnornas rättigheter i Turkiet är otillräckliga och att endast 
små framsteg har skett när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor. Parlamentet föreslår 
öronmärkning av en viss procent av medlen för åtgärder och program baserade på 
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tillräckliga finansieringsnivåer som syftar till att förbättra jämställdheten och skyddet av 
kvinnors rättigheter, framför allt sådana åtgärder och program som genomförs gemensamt 
med kvinnoorganisationer i medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet understryker att budgeten bör avspegla de strategier som fastställts i 
handlingsprogrammet från Peking och i Lissabonstrategin för att uppnå en balanserad 
kvinnorepresentation bland arbetsmarknadens parter, ökat kvinnligt deltagande i det 
ekonomiska beslutsfattandet och ökade möjligheter för kvinnor att få tillträde både till 
utbildning och till åtgärder och program som rör forskning och teknik. Parlamentet anser 
att finansieringsnivån för de program som är aktuella i detta sammanhang bör höjas och 
att en viss procent av anslagen bör anslås till åtgärder som syftar till att förbättra 
jämställdheten på dessa områden.

6. Europaparlamentet påpekar att det för att garantera kvinnors deltagande i 
informationssamhället är viktigt att tillämpa principen om jämställdhet på detta särskilda 
område av gemenskapspolitiken. Parlamentet anser att detta mål bör stödjas genom 
särskilda anslag i syfte att förbättra spridningen av information på området bland 
medborgarna.


