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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 2004 stod i udvidelsens tegn, og at den vigtigste budgetmæssige 
prioritet var proaktivt at lette integrationen af de ti nye medlemsstater,

1. beklager, at dechargebetænkningen ikke indeholder tilstrækkeligt mange relevante 
oplysninger om, hvordan dette mål er blevet gennemført ved hjælp af budgettet, navnlig 
hvad angår lige muligheder for kvinder i det udvidede EU;

2. minder Kommissionen om, at bestemmelserne i Nice-traktaten indebærer, at en stor del af 
Fællesskabets politikker og foranstaltninger skal vurderes ud fra et ligestillingssynspunkt;

3. gentager sin anmodning til Kommissionen i sin beslutning af den 3. juli 2003 om gender 
budgeting1 og beklager, at dechargebetænkningen ikke giver mulighed for at vurdere 
budgettets konsekvenser ud fra et ligestillingsperspektiv; beklager manglen på 
budgetmæssige oplysninger om støtte til fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd i 
forbindelse med de forskellige budgetposter;

4. minder Kommissionen om sin anmodning om relevante oplysninger om politikker 
vedrørende integrering af ligestillingsaspektet; beklager, at Kommissionen ikke har 
fremlagt disse oplysninger; gentager sin anmodning om kønsspecifikke oplysninger i 
dechargebetænkningen;

5. glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af budgettet for 
2004, hvad angår målene og programmeringsperioden for strukturfondene, der giver en 
gennemførelsesprocent for betalingerne på 99 %, hvilket er meget mere end i 2003 
(89 %);

6. bemærker den lave gennemførelsesprocent for Daphne-programmet, og accepterer 
Kommissionens begrundelse for fastholdelse af de høje kvalitetskrav til projekter, der 
støttes med dette program; opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at forbedre forslagenes kvalitet og øge 
gennemførelsesprocenten for betalingerne.

  
1 EFT C 74 E af 24.3.2004, s. 746.


