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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:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig ytterligare för att påskynda 
processen för en allmän tillämpning av principen om ”gender budgeting” som en 
grundläggande åtgärd för att främja jämställdhet. Parlamentet välkomnar kommissionens 
strävan att systematiskt integrera jämställdhetsperspektivet i budgetförfarandet och 
inväntar undersökningen om genomförbarheten av ”gender budgeting” i 
EU:s budgetförfarande.  

2. Europaparlamentet förkastar kommissionens önskan om att senarelägga de fleråriga 
programmen. Kommissionen uppmanas att anta åtagandenivåer som överensstämmer med 
de genomsnittliga nivåer som föreskrivits inom den fleråriga finansieringsramen, särskilt 
vad gäller följande: 

 Europarlamentet understryker att även om minimikravet på 12 procent uppnåtts för 
2009 års åtaganden inom avsnitt 5 ”jämställdhet” i Progress-programmet 
(budgetrubrik 04 04 01 05), så har de sammanlagda åtagandena och betalningarna för 
perioden 2007–2009 endast anslagits 11,1 procent till 11,2 procent och når således inte 
upp till det minimiandelskrav på 12 procent som fastställts i avsnitt 5. De totala 
anslagen till Progress-programmet ligger dessutom under genomsnittet och
kommissionen uppmanas därför att se till att dessa siffror, speciellt de för avsnitt 5, 
överensstämmer med dem som fastställts i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1672/2006/EG.

 Europaparlamentet noterar att man inom Daphne III-programmet (Kamp mot våld, 
budgetrubrik 18 04 07) inte fullt ut har utnyttjat sina ökade budgetanslag och 
uppmanar därför kommissionen att öka åtagandenivåerna så att de överensstämmer 
med de genomsnittliga nivåer som föreskrivits i finansieringsramen för fleråriga 
program (116,85 miljoner euro för 2007–2013, beslut nr 779/2007/EG).

3. Europaparlamentet beklagar djupt kommissionens inaktivitet när det gäller att rekrytera en 
direktör till det europeiska jämställdhetsinstitutet, vilket fastställts i förordning (EG) 
nr 1922/2006 av den 20 december 2006. Parlamentet anser att tjänstekategori AD13 är 
tillräcklig för denna post och att en ökning av anställningsgraden till direktör kan komma 
att drabba kvinnor hårdare än män (genom att antalet kvinnor inom de högsta 
lönegraderna gradvis minskas), vilket innebär att en sådan åtgärd inte är könsneutral. Med 
anledning av detta förkastar parlamentet kommissionens förslag om att ändra 
anställningsgraden för posten från AD13 till AD14.
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