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FORSLAG

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

1. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at der gøres en øget indsats for at 
fremskynde en generel implementering af princippet om kønsspecifik budgettering som 
et uundværligt redskab til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder; noterer med 
tilfredshed, at Kommissionen er indstillet på systematisk at integrere
ligestillingsaspektet i budgetprocessen, og afventer, at der gennemføres en undersøgelse 
af, om kønsspecifik budgettering kan realiseres i EU's budgetproces;

2. misbilliger, at Kommissionen har valgt at udsætte flerårige programmer, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at vedtage forpligtelsesniveauer, der ligger på linje med 
det gennemsnitlige niveau, som er fastlagt i den flerårige finansielle ramme, særlig i 
følgende tilfælde:

- påpeger, at selv om bevillingerne for 2009 til sektion 5 "Ligestilling mellem 
mænd og kvinder" i Progress-programmet (konto 04 04 01 05) er nået op på 12 %, 
er de samlede forpligtelser og betalinger for tidsrummet 2007-2009 på mellem 
11,1 % og 11,2 %, og de ligger således under tildelingen på 12 % til sektion 5; 
påpeger desuden, at de samlede bevillinger til Progress-programmet ligger under 
det gennemsnitlige flerårige niveau; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at bringe disse tal, særlig sektion 5, på linje med afgørelse nr. 
1672/2006/EF;

- bemærker, at Daphne III-programmet (Bekæmpelse af vold, konto 18 04 07) ikke 
fuldt ud har draget fordel af sit øgede budget, og opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at øge forpligtelsesniveauerne på linje med det gennemsnitlige 
niveau, der er fastlagt i den flerårige programfinansieringsramme (116,85 mio.
EUR for 2007-2013, afgørelse nr. 779/2007/EF);

3. beklager dybt, at Kommissionen har udvist manglende effektivitet i forbindelse med 
ansættelsen af direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006; 
mener, at det er tilstrækkeligt at lade en person i lønklasse AD13 lede instituttet, og at 
indplacering af direktørstillingen i en højere lønklasse vil have konsekvenser for flere 
kvinder end mænd (fordi andelen af kvinder falder gradvist i de højeste lønklasser), 
hvilket betyder, at en sådan fremgangsmåde ikke er kønsneutral; afviser 
Kommissionens forslag om at ændre stillingens lønklasse fra AD13 til AD14. 
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