
PA\701395DA.doc PE398.711v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2007/2037(DEC)

8.1.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2006
(SEK(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC))
(SEK(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Sektion III - Kommissionen

Rådgivende ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE398.711v01-00 2/4 PA\701395DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\701395DA.doc 3/4 PE398.711v01-00

DA

FORSLAG

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

A. der henviser til, at 2006 var Det Europæiske år for Arbejdstagernes Frie Bevægelighed, 
der skulle gøre opmærksom på mobiliteten som en faktor, der kunne skabe et egentligt 
europæisk arbejdsmarked, og det år, hvor der blev truffet forberedelser til Det Europæiske 
År for Lige muligheder for Alle,

1. minder Kommissionen om, at fremme af ligestilling mellem kønnene ifølge art. 3, stk. 2, i 
EU-traktaten er et grundlæggende princip i EU, der bør gennemføres i samtlige 
fællesskabsaktiviteter; understreger endvidere, at Kommissionen må sikre, at der tages 
højde for ligestilling mellem kønnene i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, og 
at samtlige aktioner bør evalueres ud fra den forskel de gør, når det drejer sig om 
ligestilling mellem mænd og kvinder;

2. beklager, at "gender budgetting" stadig ikke er blevet gennemført, og gentager derfor sit 
krav i beslutningen af 3. juli 2003 om gender budgetting1, hvorefter der skulle tages højde 
for integration af kønsaspektet som et prioriteret mål i forbindelse med 
budgetplanlægningen;

3. gentager sit krav om, at information om ligestillingspolitikker og kønsspecifikke data 
inkluderes i dechargebetænkningerne; beklager, at Kommissionen ikke har forelagt disse 
oplysninger;

4. glæder sig over udnyttelsesgraden for samtlige mål og programmeringsperioden for 
strukturfondene i 2006, som gav sig udtryk i en udnyttelsesgrad for betalinger på 99 %; er 
dog foruroliget over stigningen i uindfriede forpligtelser og risikoen for, at bevillingerne 
bliver frigjort, og opfordrer derfor Kommissionen til at afhjælpe denne situation ved en 
forenkling af reglerne for perioden 2007-2013 med hensyn til udgifters støtteberettigelse 
under strukturfondene samt ved udvidelse af anvendelsen af det integrerede forvaltnings-
og kontrolsystem (IACS) til strukturfondene, da kontrolsystemerne i medlemsstaterne 
generelt er ineffektive eller blot moderat effektive;

5. beklager, at der ikke er sket forbedringer, hvad angår manglende data om aktiviteter til 
fremme af ligestillingen, der har modtaget støtte fra strukturfondene, og gentager sin 
anmodning til Kommissionen om at afhjælpe denne situation;

6. understreger, at strukturfondene ganske vist støtter mål 1, 2 og 3 med finansiel bistand til 
bekæmpelse af arbejdsløshed, udvikling af menneskelige ressourcer og fremme af 
integrationen på arbejdsmarkedet, men at det er beklageligt, at EF-initiativet EQUAL ikke 
længere er operationelt som et vigtigt værktøj til bekæmpelse af kønsdiskrimination på 
arbejdsmarkedet; mener, eftersom EQUAL-programprincipperne nu er integreret i de 
overordnede strukturfondsprogrammer, at en helpdesk-funktion for ngo'er er nødvendig 
for at give dem mulighed for at fortsætte deres arbejde;

                                               
1 EUT C 74 E af 24.3.2004, s.746.
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7. bemærker de konsekvent lave udnyttelsesgrader for Daphne-programmet og henstiller til 
Kommissionen at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forbedre situationen og 
undgå, at bevillinger frigøres;

8. mener, at der bør lægges større vægt på fremme af kvinders deltagelse i vidensamfundet 
og arbejdsmarkedet, og dermed på erhvervsuddannelse og beskæftigelse af høj kvalitet for 
kvinder inden for informations- og kommunikationsteknologier;
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