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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europeiska året för arbetstagares rörlighet 2006 syftade till att öka medvetenheten om 
rörlighetens betydelse för inrättandet av en verklig europeisk arbetsmarknad, samtidigt 
som Europeiska året för lika möjligheter för alla planerades.

1. Europaparlamentet erinrar kommissionen om att främjandet av jämställdhet är ett mål av 
central betydelse för gemenskapen och något som ska beaktas i all verksamhet i enlighet 
med artikel 3(2) i EG-fördraget. Parlamentet understryker dessutom att kommissionen 
måste se till att jämställdhet beaktas vid budgetens genomförande och att alla åtgärder 
utvärderas utifrån deras olika påverkan för män och kvinnor.

2. Europaparlamentet beklagar att inget jämställdhetsperspektiv har förts in i budgeten ännu 
och upprepar därför uppmaningen från sin resolution om gender budgeting1 av den 
3 juli 2003 att ett jämställdhetsperspektiv noggrant ska beaktas som ett huvudmål i 
budgetplaneringen.

3. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att information om jämställdhetsåtgärder och 
könsspecifika uppgifter ska införlivas i rapporterna om ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande. Parlamentet beklagar att kommissionen inte har tillhandahållit denna 
information.

4. Europaparlamentet välkomnar genomförandegraden av 2006 års budget beträffande alla 
mål och programperioden för strukturfonderna (ESF), som innebär att 99 % av alla 
betalningar utnyttjades. Emellertid är parlamentet bekymrat över det ökade antalet 
utestående åtaganden och risken att utbetalningarna återtas. Parlamentet uppmanar därför
kommissionen att rätta till situationen genom att förenkla reglerna om stödberättigade 
utgifter för ESF för perioden 2007–2013 och genom att utvidga det integrerade
administrations- och kontrollsystemet till att omfatta ESF, eftersom kontrollsystemen i 
medlemsstaterna vanligtvis är ineffektiva eller endast måttligt effektiva.

5. Europaparlamentet beklagar att frånvaron av uppgifter om jämställdhetsfrämjande 
åtgärder som har erhållit stöd från ESF består och parlamentet uppmanar återigen 
kommissionen att rätta till denna situation.

6. Europaparlamentet påpekar att även om ESF stöder mål 1, 2 och 3 genom ekonomiskt 
stöd för att bekämpa arbetslösheten, utveckla de mänskliga resurserna och främja 
integration på arbetsmarknaden är det beklagansvärt att gemenskapsinitiativet EQUAL 
inte längre fungerar som ett viktigt verktyg för att bekämpa könsdiskriminering på 
arbetsmarknaden. EQUAL:s programprinciper finns numera införlivade i de största 
ESF-programmen och parlamentet anser därför att en hjälpcentral för icke-statliga 
organisationer skulle vara nödvändig för att de ska kunna fortsätta sitt arbete. 

                                               
1 EUT C 74 E, 24.3.2004, s. 746.
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7. Europaparlamentet noterar att utnyttjandegraden för Daphne-programmets utbetalningar 
är fortsatt låg och uppmanar kommissionen att vidta de nödvändiga åtgärderna för att 
förbättra situationen och förhindra att betalningarna återtas.

8. Europaparlamentet anser att större uppmärksamhet bör fästas på att främja kvinnligt 
deltagande i kunskapssamhället och på arbetsmarknaden och därför bör utbildning och 
arbetstillfällen av hög kvalitet för kvinnor främjas inom informations- och 
kommunikationsteknik.
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