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VERORDENING (EG) Nr. …./2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende de bevordering van gendergelijkheid in  de ontwikkelingssamenwerking

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 179,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C
2 Advies van het Europees Parlement van 18 december 2003 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                   (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van …
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties voor ontwikkeling hebben betrekking

op gendergelijkheid en de versterking van de rol van de vrouw. Daarbij worden duidelijke

doelen gesteld op onderwijsgebied, die uiterlijk in 2015 moeten worden gerealiseerd.

(2) Twee derde van de kinderen die niet naar school gaan zijn meisjes; bij meisjes is het school-

bezoekpercentage lager dan bij jongens, en het schoolverlatingspercentage hoger.

(3) Artikel 3, lid 2, van het Verdrag bepaalt dat de Gemeenschap er bij elk in dat artikel bedoeld

optreden, met inbegrip van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, naar dient te

streven de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en gendergelijkheid in  te

bevorderen.

(4) Vrouwen hebben een onevenredig groot aandeel in de armen in de wereld. Bevordering van

gendergelijkheid is dan ook belangrijk in het kader van de algemene doelstelling van

armoedevermindering vóór 2015.

(5) Gendergelijkheid voor alle leeftijdscategorieën wordt algemeen erkend als een punt dat van

groot belang is voor de effectieve en efficiënte bestrijding van armoede. Om de doelstelling

van gendergelijkheid  te bereiken door mainstreaming, moet deze strategie worden gecom-

bineerd met specifieke maatregelen voor vrouwen in alle leeftijdscategorieën.
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(6) Vrouwen leveren een bijdrage aan ontwikkeling, ondanks tal van obstakels die het effect van

hun werk beperken en de voordelen ervan voor henzelf en de samenleving als geheel

verminderen. Gezien de belangrijke rol die vrouwen, vanuit economisch, sociaal en milieu-

oogpunt, in hun verschillende levensfases in ontwikkelingslanden spelen, groeit

internationaal het besef dat hun volledige deelname zonder enige vorm van discriminatie

onontbeerlijk is voor duurzame en effectieve ontwikkeling.

(7) De Gemeenschap en haar lidstaten hebben de verklaring en het actieprogramma van de 4e

Wereldvrouwenconferentie van Peking (1995) mede ondertekend. Daarin wordt de nadruk

gelegd op de behoefte aan actie tegen wereldwijde obstakels voor gendergelijkheid en op

gendermainstreaming als een strategie om gendergelijkheid te bevorderen.

(8) Volgens het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van

vrouwen is discriminatie van vrouwen een obstakel voor ontwikkeling. De partijen bij dat

verdrag zijn dan ook overeengekomen deze vorm van discriminatie met alle passende

middelen uit te roeien.

(9) Verordening (EG) nr. 2836/98 van de Raad van 22 december 1998 betreffende de integratie

van de genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking 1 is gericht op het onder-

steunen van mainstreaming van genderanalyse in alle beleidsvormen op het gebied van

ontwikkelingssamenwerking en op de ondersteuning en vergemakkelijking van de opname

daarin van maatregelen ter bestrijding van genderongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De verordening draagt bij tot de bevordering van gendergelijkheid in de nationale plannen

die de voornaamste elementen van het actieprogramma van Peking ten uitvoer moeten

leggen. De verordening is op 31 december 2003 verstreken.

                                                
1 PB L 354 van 30.12.1998, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003

van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
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(10) Volgens de verklaring van de Raad en de Commissie over het ontwikkelingsbeleid van de

Europese Gemeenschap, die op 10 november 2000 werd aangenomen, is gendergelijkheid

een transversaal vraagstuk.

(11) In de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van

21 juni 2001 over het actieprogramma voor de horizontale integratie van het gendergelijk-

heidsaspect ("mainstreaming of gender equality") in de ontwikkelingssamenwerking van de

Gemeenschap is het beleidskader vastgesteld voor die mainstreaming. Het actieprogramma

is door de Raad goedgekeurd in de conclusies van 8 november 2001.

(12) Het Europees Parlement wees in de resolutie van 25 april 2002 1 over het actieprogramma

op zijn gehechtheid aan gendermainstreaming als strategie op weg naar gendergelijkheid en

naar een verbetering van de positie van de vrouw in ontwikkelingslanden.

(13) Deze verordening legt voor de gehele duur van het programma een financieel kader vast dat,

in de zin van punt 33 van het Interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees

Parlement, de Raad en de Commissie over begrotingsdiscipline en de verbetering van de

begrotingsprocedure2, voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt vormt in

de loop van de jaarlijkse begrotingsprocedure. In het algemeen dient de communautaire

financiering voor ontwikkelingsaangelegenheden ook bij te dragen tot gendergelijkheid als

een horizontale kwestie.

                                                
1 PB C 131 E van 5.6.2003, blz. 153.
2 PB L 172 van 18.6.1989, blz. 1. Overeenkomst zoals gewijzigd bij Besluit 2003/429/EG van

het Europees Parlement en de Raad (PB L 147 van 14.6.2003, blz. 25).
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(14) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen dienen te worden

aangenomen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vast-

stelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoe-

ringsbevoegdheden 1.

(15) Aangezien de doelstellingen van het overwogen optreden, namelijk de bevordering van

gendergelijkheid in  de ontwikkelingssamenwerking niet voldoende door de lidstaten

kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van dat

optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap,

overeenkomstig het in artikel 5 van het verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maat-

regelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel,

gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om die doelstelling te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied

Artikel 1

1. Doel van deze verordening is de implementatie van maatregelen ter bevordering van gender-

gelijkheid in het  beleid, de strategieën en de acties van de Gemeenschap op het gebied van ontwik-

kelingssamenwerking.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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De Gemeenschap verstrekt daartoe financiële bijstand en relevante knowhow om gendergelijkheid

in haar beleid  op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en in haar acties in ontwikkelings-

landen te bevorderen.

2. De steun van de Gemeenschap moet het beleid en de capaciteiten van ontwikkelingslanden, als-

mede de in het kader van andere samenwerkingsinstrumenten verleende bijstand aanvullen en ver-

sterken.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening geldt het volgende:

a) "gendermainstreaming": zodanige planning, (re)organisatie, verbetering en evaluatie van de

beleidsprocessen, dat de reguliere actoren een perspectief van gendergelijkheid inbouwen in

alle beleidsvormen, strategieën en acties, op alle niveaus en in alle stadia;

b) om te zorgen voor gelijkheid van mannen en vrouwen in de praktijk, kunnen "specifieke

maatregelen" worden gehandhaafd of genomen om bepaalde geslachtsgebonden nadelen  te

voorkomen of te compenseren; dergelijke maatregelen zijn er in de eerste plaats op gericht de

situatie van de vrouw op de onder deze verordening vallende terreinen te verbeteren.
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Artikel 3

De doelstellingen van deze verordening liggen op een lijn met het doel om gendergelijkheid en de

positie van de vrouw te bevorderen, zoals omschreven in de Millenniumdoelstellingen voor

ontwikkeling van de Verenigde Naties, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van

discriminatie van vrouwen van de Verenigde Naties, de Slotverklaring en het Platform voor Actie

van de Vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking, en in het eindverslag van de speciale zitting

van de Algemene Vergadering "Vrouwen 2000: gendergelijkheid, ontwikkeling en vrede voor de

21e eeuw", en omvatten:

a) de ondersteuning van gendermainstreaming op alle terreinen van ontwikkelings-

samenwerking, in samenhang met specifieke maatregelen ten behoeve van vrouwen in alle

leeftijdscategorieën, met het doel gendergelijkheid te bevorderen als een belangrijke factor

voor armoedevermindering;

b) de ondersteuning van de endogene capaciteiten van de publieke en de particuliere sectoren in

de ontwikkelingslanden die verantwoordelijkheid kunnen dragen en initiatieven kunnen

nemen om gendergelijkheid te bevorderen.

Artikel 4

1. Activiteiten op het gebied van de bevordering van gendergelijkheid die voor financiering in aan-

merking komen, zijn met name:

a) de ondersteuning van specifieke maatregelen in verband met de toegang van vrouwen tot, en

hun controle over, middelen en diensten, in het bijzonder op het gebied van onderwijs en

opleiding, gezondheid, economische en sociale activiteiten, werkgelegenheid en infra-

structuren, en in verband met hun deelname aan de politieke, economische en sociale besluit-

vorming;
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b) de bevordering van de verzameling, verspreiding, analyse en de verbetering van statistieken

naar geslacht en leeftijd, ontwikkeling en verspreiding van methodologieën, richtlijnen,

gendereffectrapportages ex ante en a posteriori,  thematische studies, kwalitatieve en kwanti-

tatieve indicatoren, en andere operationele instrumenten;

c) de ondersteuning van maatregelen gericht op voorlichting, belangenbehartiging en oprichting

van netwerken op het gebied van gendergelijkheid;

d) de ondersteuning van maatregelen ter versterking van de institutionele en operationele

capaciteiten van de belangrijkste belanghebbenden bij het ontwikkelingsproces in de partner-

landen, zoals het ter beschikking stellen van genderexperts, opleidingsacties en technische

bijstand.

2. In het kader van de in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen de volgende instrumenten gefinancierd

worden:

a) studies rond theoretische of praktische vraagstukken in verband met gendergelijkheid die

voor alle leeftijdscategorieën relevant zijn;

b) technische bijstand, met inbegrip van gendereffectrapportage, onderwijs, opleiding,

informatiemaatschappij  of andere diensten;

c) leveringen, audits, evaluatie- en controlemissies.
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3. De communautaire middelen kunnen worden gebruikt voor de financiering van:

a) uitgaven voor investeringsprojecten, met uitzondering van de aankoop van onroerend goed,

en;

b) huishoudelijke uitgaven van een begunstigde instelling, inclusief vaste, administratie- en

onderhoudskosten, die de kosten die zijn vastgesteld voor administratieve uitgaven, niet

zouden mogen overschrijden.

De financiering van exploitatiesubsidies dient stapsgewijs te worden verlaagd.

Artikel 5

Bij de selectie en implementatie van de in artikel 4, lid 1, bedoelde activiteiten wordt bijzondere

aandacht  besteed aan de volgende punten:

a) de acties en programma’s dienen de potentie te hebben als katalysator en multiplicator te

fungeren, ter ondersteuning van de mainstreamingstrategie  op grote schaal in acties van de

Gemeenschap;

b) strategische partnerschappen en  grensoverschrijdende samenwerking die met name de

regionale samenwerking op het gebied van gendergelijkheid intensiveren, dienen te worden

versterkt;

c) bij de planning van acties dient te worden gestreefd naar kosteneffectiviteit en duurzaam

effect;

d) doelstellingen en indicatoren dienen duidelijk te worden gedefinieerd en gecontroleerd;
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e) er dienen inspanningen te worden geleverd ter bevordering van synergieën met beleidsvormen

en programma’s die gericht zijn op reproductieve en seksuele gezondheid en rechten en aan

armoede gerelateerde ziekten, met name HIV/AIDS-programma's, bestrijding van geweld,

meisjesvraagstukken,  onderwijs en opleiding van vrouwen van alle leeftijden, ouderen, het

milieu, mensenrechten, conflictpreventie en de democratisering en de deelname van vrouwen

aan het politieke, economische en sociale besluitvormingsproces;

f) gendermainstreaming dient in de zes prioritaire gebieden van het communautair ontwikke-

lingsbeleid te betreffen;

g) speciale aandacht dient te worden besteed aan het onderwijs voor meisjes en de mogelijkheid

de ongelijke kansen gelijker te trekken door plaatselijke vrouwelijke docenten aan te werven

en op te leiden.

HOOFDSTUK II

Implementatie van hulp

Artikel 6

1. De financiële steunverlening krachtens deze verordening vindt plaats in de vorm van subsidies of

contracten.

2. Een subsidie mag slechts worden gebruikt voor de financiering van de volledige kosten van een

maatregel indien wordt aangetoond dat dit essentieel is voor de uitvoering van die maatregel, met

uitzondering van maatregelen die voortvloeien uit de implementatie van financieringsovereen-

komsten met derde landen of maatregelen die worden beheerd door internationale organisaties. In

alle andere gevallen dient te worden verzocht om een financiële bijdrage van de in artikel 7

gedefinieerde begunstigden. Bij de vaststelling van die bijdrage dient rekening te worden gehouden

met de capaciteit van de betrokken partners en de aard van de actie.
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3. Contracten met begunstigden mogen voorzien in de financiering van de operationele uitgaven

van deze laatsten, overeenkomstig artikel 4, lid 3, onder b).

4. De levering van financiële bijstand in het kader van deze verordening kan medefinanciering

omvatten met andere donors, in het bijzonder de lidstaten, de Verenigde Naties, en internationale of

regionale ontwikkelingsbanken of financiële instellingen.

Artikel 7

1. De partners die voor financiële bijstand in het kader van deze verordening in aanmerking komen,

zijn:

a) overheidsinstellingen en -organen op nationaal, regionaal en plaatselijk bestuursniveau;

b) plaatselijke gemeenschappen, NGO’s, in het bijzonder die welke actief zijn op het gebied van

de gendergelijkheid, vrouwenorganisaties, organisaties van plaatselijke gemeenschappen,

vakbonden en andere natuurlijke en rechtspersonen uit de particuliere non-profitsector;

c) de plaatselijke particuliere sector;

d) regionale organisaties;

e) internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en VN-organen, -fondsen en -

programma’s, ontwikkelingsbanken, financiële instellingen, wereldwijde initiatieven, inter-

nationale publieke/particuliere partnerschappen;

f) onderzoeksinstellingen, instituten voor ontwikkelingsstudies en universiteiten.
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2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, onder (e), verleent de Gemeenschap financiële bijstand in de

vorm van subsidies aan partners waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een lidstaat of een derde

land dat in het kader van deze verordening communautaire bijstand krijgt of daarvoor in aa-

nmerking kan komen, mits dit kantoor het feitelijke centrum is van waaruit de zakelijke activiteiten

worden bestuurd. In uitzonderlijke gevallen mag dit kantoor zich in een ander derde land bevinden.

Prioriteit wordt verleend aan endogene structuren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van

plaatselijke capaciteiten op het gebied van gender.

Artikel 8

1. Indien deze acties onderwerp zijn van financieringsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en

het begunstigde land, dienen die overeenkomsten te bepalen dat de betaling van belastingen,

heffingen en andere lasten niet door de Gemeenschap wordt gefinancierd.

2. Elke krachtens deze verordening gesloten financieringsovereenkomst, elke subsidieovereenkomst

en elk krachtens deze verordening gesloten financieringscontract voorziet in controles ter plaatse

door de Commissie en de Rekenkamer volgens de gebruikelijke procedures, die door de Commissie

zijn vastgesteld op basis van de geldende bepalingen, met name het Financieel Reglement dat van

toepassing is op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen. 1

3. Er worden de nodige maatregelen genomen om tot uitdrukking te laten komen dat de krachtens

deze verordening verleende steun afkomstig is van de Gemeenschap.

                                                
1 Verordening van de Raad (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
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Artikel 9

1. De deelname aan aanbestedingen en de gunning van aanbestedingsopdrachten staat op gelijke

voorwaarden open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen uit de lidstaten, daarmee gelijk-

gestelde landen en alle ontwikkelingslanden. Op basis van reciprociteit staat deelname ook open

voor andere derde landen. Deelname kan in uitzonderlijke en goed gemotiveerde gevallen worden

opengesteld voor andere derde landen.

2. Leveringen zijn afkomstig uit de lidstaten, het begunstigde land of andere ontwikkelingslanden.

In de in lid 1 genoemde gevallen mogen leveranties afkomstig zijn uit andere landen.

Artikel 10

1. Om de doelstellingen van samenhang en complementariteit, als bedoeld in het Verdrag, te verwe-

zenlijken en om optimale doeltreffendheid van de steun te garanderen, kan de Commissie alle

noodzakelijke coördinatiemaatregelen nemen, met name:

a) de totstandbrenging van een systeem voor systematische uitwisseling en analyse van gegevens

over gefinancierde acties en acties die de Gemeenschap en de lidstaten overwegen te finan-

cieren;
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b) de coördinatie van de acties op de plaats van uitvoering, door middel van regelmatige verga-

deringen en uitwisseling van informatie tussen de vertegenwoordigers van de Commissie en

de lidstaten in het begunstigde land, plaatselijke autoriteiten en andere gedecentraliseerde

instanties.

2. De Commissie stelt het gendervraagstuk als een vast agendapunt aan de orde tijdens verga-

deringen van vertegenwoordigers van de Commissie, de lidstaten en de partnerlanden om het

bewustzijn te vergroten met betrekking tot de genderproblematiek  op nieuwe terreinen van ontwik-

kelingssamenwerking.

3. De Commissie houdt rekening met de ervaringen van de lidstaten, andere donoren en partner-

landen op het gebied van integratie van gendermainstreaming en de emancipatie van vrouwen.

4. De Commissie mag samen met de lidstaten alle nodige initiatieven nemen om te zorgen voor een

optimale coördinatie met andere betrokken donoren, in het bijzonder donoren die deel uitmaken van

het systeem van de Verenigde Naties.
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HOOFDSTUK III

Financiële bepalingen en relevante besluitvormingsprocedures

Artikel 11

1. Het financiële kader voor de uitvoering van deze verordening in de periode van 2004 tot en met

2006 wordt hierbij vastgesteld op 9 miljoen euro.

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de grenzen van

de financiële vooruitzichten.

Artikel 12

1. De Commissie is verantwoordelijk voor de opstelling van strategische programmerings-

richtlijnen, waarin de samenwerking van de Gemeenschap wordt gedefinieerd in termen van meet-

bare doelstellingen, prioriteiten, termijnen voor specifieke actiegebieden, uitgangspunten en

verwachte resultaten. De programmering is meerjaarlijks en indicatief.

2. In het kader van een gezamenlijke vergadering van de in artikel 14, lid 1, bedoelde comités vindt

eenmaal per jaar overleg plaats op basis van een uiteenzetting door de vertegenwoordiger van de

Commissie van de algemene richtlijnen voor de te voeren acties.
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Artikel 13

1. De Commissie is verantwoordelijk voor het voorafgaand onderzoek van, de besluitvorming

inzake en het beheer van de onder deze verordening vallende acties, volgens de geldende bud-

gettaire en andere procedures, met name die welke zijn vastgelegd in het Financieel Reglement.

2. Het werkprogramma dient overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, vastgestelde procedure te

worden goedgekeurd.

Artikel 14

1. De Commissie wordt bijgestaan door het geografisch comité dat bevoegd is voor ontwikkeling.

2. In gevallen waarin wordt verwezen naar dit lid, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG

van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8.

 De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 45 dagen.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
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HOOFDSTUK IV

Rapporten

Artikel 15

1. Na elk begrotingsjaar legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag voor

over het EG-beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, met daarin informatie over de in de loop

van dat begrotingsjaar gefinancierde acties en de conclusies van de Commissie betreffende de

uitvoering van deze verordening in het voorgaande begrotingsjaar.

Het overzicht bevat met name informatie over de sterke en zwakke punten en de resultaten van de

acties, de organisaties waarmee contracten zijn gesloten en de resultaten van eventuele onaf-

hankelijke evaluaties van specifieke acties.

2. Een jaar vóór het verstrijken van deze verordening legt de Commissie het Europees Parlement en

de Raad een onafhankelijk beoordelingsrapport voor over de uitvoering van deze verordening, met

het doel vast te stellen of de beoogde doelstellingen zijn bereikt en om richtlijnen te geven om toe-

komstige acties doeltreffender te maken. Op basis van dit beoordelingsrapport kan de Commissie

voorstellen doen voor de toekomst van deze verordening en, voor zover nodig, voorstellen deze te

wijzigen.
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Artikel 16

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 2006.

Gedaan te Brussel, op

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

________________________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 31 juli 2003 aan de Raad en het Europees Parlement een voorstel
voorgelegd voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking 1. Dit voorstel is
gebaseerd op artikel 179 van het EG-Verdrag, dat voorziet in de medebeslissingsprocedure als
beschreven in artikel 251 van het EG-Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 18 december 2003 zijn advies in eerste lezing uitgebracht en
21 amendementen op het Commissievoorstel aangenomen 2.

3. De Raad heeft op 26 januari 2004 een politiek akkoord bereikt over een gemeenschappelijk
standpunt waarin 20 van de 21 amendementen van het Europees Parlement zijn overgenomen.
Op 19 februari 2004 heeft de Raad dit gemeenschappelijk standpunt formeel aangenomen.

II. DOEL

Het algemene doel van deze verordening is de implementatie van maatregelen ter bevordering van
de gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van het beleid, de strategieën en de acties van de
Gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Meer in het bijzonder wordt met
deze verordening beoogd het politieke doel van het genderbeleid van de Gemeenschap op het
gebied van de ontwikkelingssamenwerking te verduidelijken. Een sterkere gerichtheid hierop zal
resulteren in een duidelijker en beter zichtbaar proces en zal het gemakkelijker maken de
veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om gendergelijkheid in de ontwikkelings-
samenwerking te bevorderen. Deze aanpak is nodig voor een doeltreffende toepassing van de
strategie voor gendermainstreaming binnen het kader van de armoedebestrijding, in aansluiting op
de mededeling van de Commissie over het actieprogramma van 2001 voor de horizontale integratie
van het gendergelijkheidsaspect ("Mainstreaming of gender equality") in de ontwikkelingssamen-
werking van de Gemeenschap. 3

                                                
1 Doc. 11923/03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - COM(2003) 465 def.
2 Doc. 16168/03 CODEC 1838 DEVGEN 166 SOC 530.
3 Doc. 10576/01 - COM(2001) 295 def.
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In aansluiting op de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties, meer
bepaald om gendergelijkheid en de positie van de vrouw te bevorderen, bestaan de bijzondere
doelstellingen van deze verordening in het volgende:

a) de ondersteuning van gendermainstreaming op alle terreinen van ontwikkelingssamen-

werking, in samenhang met specifieke maatregelen ten behoeve van vrouwen, met het doel

gendergelijkheid te bevorderen als een belangrijke factor voor armoedevermindering;

b) de ondersteuning van de endogene capaciteiten van de publieke en de particuliere sectoren in

de ontwikkelingslanden die verantwoordelijkheid kunnen dragen en initiatieven kunnen

nemen om gendergelijkheid te bevorderen.

De maatregelen in het kader van deze verordening maken deel uit van het algemene gender- en
armoedebeleid binnen de ontwikkelingssamenwerking. Op dit punt blijft de absolute noodzaak
bestaan van coördinatie, samenhang en complementariteit met andere hulpinstrumenten waarover
de EG beschikt, en met het beleid op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Achtergrond

● Zowel het Europees Parlement en de Raad hebben zich positief uitgesproken over de
algemene strekking van het Commissievoorstel; zij beamen dat het wenselijk is te pogen in
eerste lezing tot een akkoord te komen opdat de verordening zo spoedig mogelijk kan worden
aangenomen, aangezien deze is bedoeld ter vervanging van de op 31 december 2003
verstreken Verordening (EG) nr. 2836/98 van de Raad betreffende de integratie van de
genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking 4.

● Zoals bepaald in de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de
medebeslissingsprocedure 5, zijn er informele contacten gelegd tussen de Raad, het Parlement
en de Commissie met het oog op een akkoord in eerste lezing.

● Alle wijzigingen die de Raad in het Commissievoorstel wenste aan te brengen en die voor de
Commissie en het Europees Parlement aanvaardbaar waren, werden omgezet in 20
compromisamendementen van het EP. Het gemeenschappelijk standpunt bevat geen andere
wijzigingen ten opzichte van het Commissievoorstel.

                                                
4 PB L 354 van 30.12.1998, blz. 5.
5 Gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de nieuwe mede-

beslissingsprocedure (artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap), PB C 148 van 28.5.1999, blz. 1.
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● De Commissie heeft derhalve het gemeenschappelijk standpunt aanvaard waarover de Raad

op 26 januari 2004 een politiek akkoord heeft bereikt.

2. Amendementen van het Europees Parlement

● Het Europees Parlement heeft 21 amendementen aangenomen die waren voorgesteld door de

Commissie ontwikkelingssamenwerking. Zoals hierboven vermeld is over 20 ervan een

akkoord bereikt tijdens de informele contacten met de Commissie en de Raad; deze

amendementen zijn volledig overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt.

● Het enige amendement dat niet is opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt is

amendement 21, d.w.z. de voorgestelde verhoging van de begroting met 2 miljoen €,

waardoor het financieel kader zou worden vastgesteld op 11 miljoen € in plaats van op

9 miljoen €. De Raad verwierp dit amendement met eenparigheid van stemmen en hield vast

aan de begroting van 9 miljoen € zoals voorgesteld door de Commissie, die amendement 21

eveneens verwierp. De redenen om een financieel kader van 9 miljoen € te handhaven zijn de

volgende:

1) Het bedrag 9 miljoen € is door de Commissie voorgesteld op basis van een realistische

raming van wat redelijkerwijze kan worden uitgegeven in de periode 2004-2006 (te

weten 3 miljoen € per jaar) en in het licht van de evaluatie van de uitvoering van

Verordening 2836/98.

2) De voorgestelde verhoging met 2 miljoen € is niet verantwoord omdat er voor

"gendermainstreaming" een veel groter bedrag nodig is. Als doel van de begrotingslijn

"gender" noemt de Commissie in het financieel memorandum bij het besluit: "te

fungeren als katalysator, waarbij wordt geïnvesteerd in experimentele maatregelen en

goede praktijken worden ontwikkeld en verbreid".

3) Zoals de Commissie reeds verscheidene malen duidelijk heeft verklaard, kan de extra

2 miljoen € niet worden gehaald uit begrotingslijn B7-6220, waar de Commissie reeds

met ernstige moeilijkheden te kampen heeft bij het nakomen van haar huidige financiële

verbintenissen.
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3. De belangrijkste wijzigingen die door het Europees Parlement en de Raad zijn aangebracht
door middel van de compromisamendementen

De door de drie instellingen overeengekomen compromisamendementen houden een
verbetering, versterking en verduidelijking van het Commissievoorstel in doordat zij:
- het accent op de armoedevermindering en de dimensie "gendermainstreaming"

versterken;
- de factor gendergelijkheid als een sectoroverschrijdende aangelegenheid stroomlijnen;
- het belang van coördinatie tussen de diverse belanghebbenden en de rol van niet onder

de overheid ressorterende actoren beklemtonen;
- het belang van een grotere rol voor de vrouwen onderstrepen;
- voorzien in duidelijker criteria voor financiële steun, met bijzondere aandacht voor

onderwijs en opleiding voor vrouwen.

IV. CONCLUSIE

De Raad is van oordeel dat in zijn gemeenschappelijk standpunt tot op grote hoogte rekening is
gehouden met het advies van het Europees Parlement in eerste lezing. In het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad zijn alle amendementen overgenomen waarover de drie instellingen
overeenstemming hadden bereikt. Het gemeenschappelijk standpunt betekent een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van het Commissievoorstel en zou dan ook aanvaardbaar moeten zijn voor
het Europees Parlement. Met het oog op de continuïteit bij de financiering van projecten ter
bevordering van gendergelijkheid in ontwikkelingslanden acht de Raad het van essentieel belang
dat de voorgestelde verordening zo spoedig mogelijk wordt aangenomen en uitgevoerd.

_______________
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Betreft: Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de

aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bevordering van gendergelijkheid in de ontwikkelingssamen-
werking

1. De Commissie heeft bovengenoemd voorstel op 31 juli 2003 bij de Raad en het Europees

Parlement ingediend 1. Het voorstel is gegrond op artikel 179 VEG, dat erin voorziet dat de in

artikel 251 VEG bedoelde medebeslissingsprocedure van toepassing is.

2. Het Europees Parlement heeft op 18 december 2003 in eerste lezing advies uitgebracht en

21 amendementen op het Commissievoorstel aangenomen 2.

3. De Groep ontwikkelingssamenwerking heeft de amendementen van het Europees Parlement

op 14 januari 2004 besproken. De groep besloot 20 amendementen over te nemen en bereikte

unanieme overeenstemming over een ontwerp van gemeenschappelijk standpunt. De

Commissie heeft verklaard het ontwerp volledig te kunnen steunen 3.

                                                
1 Doc. 11923/03 DEVGEN 110 SOC 318 CODEC 1083 - COM(2003) 465 def.
2 Doc. 16168/03 CODEC 1838 DEVGEN 166 SOC 530.
3 Doc. 5341/04 DEVGEN 7.
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4. De Raad bereikte op 26 januari 2004 een politiek akkoord over het ontwerp van gemeen-

schappelijk standpunt 4 en besloot de tekst ervan, na bijwerking door de juristen/vertalers, aan

het Europees Parlement toe te zenden.

5. Tijdens een informele trialoog op 28 januari 2004 deelden de vertegenwoordigers van het

Europees Parlement de Raad mee dat het Europees Parlement het ontwerp van gemeenschap-

pelijk standpunt van de Raad zou kunnen goedkeuren op voorwaarde dat de Commissie

bepaalde aspecten van het voorstel in een verklaring zou verduidelijken. De Commissie

stemde ermee in zulks te doen 5.

6. Gelet op wat voorafgaat, zou het Comité van permanente vertegenwoordigers de Raad kunnen

verzoeken om als A-punt op de agenda van een volgende zitting:

- zijn gemeenschappelijk standpunt in de versie van document 5402/04 DEVGEN 9

SOC 21 CODEC 66 vast te stellen;

- nota te nemen van de motivering van de Raad in addendum 1 bij document 5402/04

DEVGEN 9 SOC 21 CODEC 66.

Het gemeenschappelijk standpunt zal, samen met de motivering van de Raad, onmiddellijk

aan het Europees Parlement worden toegezonden.

________________

                                                
4 Doc. 5350/04 DEVGEN 8 SOC 19 CODEC 61.
5 Doc. 5888/04 DEVGEN 25.
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2003/0176 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking 

1- CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Indiening voorstel bij het EP en de Raad (document COM(2003)465 
def. – 2003/0176COD): 

30 juli 2003 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 18 december 2003 

Politiek akkoord in de Raad (unaniem): 26 januari 2004 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 19 februari 2004. 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het doel is de Verordening (EG) van de Raad nr. 2836/98 betreffende de integratie van de 
genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking te vervangen, aangezien deze op 31 
december 2003 is verlopen. Het voorstel van de Commissie is nauw verwant aan de politieke 
doelstellingen van het actieprogramma van Peking dat is goedgekeurd tijdens de Vierde 
Wereldvrouwenconferentie en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN en 
versterkt de strategie van horizontale integratie door specifieke acties voor versterking van de 
rol van vrouwen te steunen. 

3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Overweging van de amendementen van het Parlement in eerste lezing 

Tijdens de plenaire zitting op 17 december 2003 gaf de Commissie duidelijk aan dat het alle 
amendementen kon accepteren, met uitzondering van één (amendement 21 op artikel 11, lid 
1) omdat zij de tekst versterkten en verduidelijkten zonder de belangrijkste doelstellingen te 
wijzigen. Vanaf begin januari heeft de Commissie de Raad mondeling geïnformeerd over haar 
standpunt over de amendementen van het EP en aangegeven dat haar voorstel als 
dienovereenkomstig gewijzigd beschouwd dient te worden.  
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3.1.1. Amendementen die door de Commissie volledig aanvaard zijn en die zijn opgenomen 
in het gemeenschappelijk standpunt 

Amendement 1 op overweging 2 (nieuw): benadrukt de huidige situatie voor meisjes in 
verband met het onderwijs. 

Amendement 2 op overweging 13: onderstreept de rol van gender als een 
sectoroverschrijdend thema, ook in financiële zin. 

Amendement 3 op artikel 3: verbreedt de internationale referenties met het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en de in Peking gehouden Vierde 
Wereldvrouwenconferentie. 

Amendement 4 op artikel 3, punt a): onderstreept het concept van “alle leeftijden” in de 
context van horizontale integratie van de gelijkheid van mannen en vrouwen. 

Amendement 5 op artikel 4, lid 1, punt a): uitbreiding van de volledige lijst van te 
ondersteunen projecten. De gebieden die voor financiering in aanmerking komen zijn: 
gezondheidszorg, opleiding (naast onderwijs), toegang tot economische en sociale 
activiteiten, werkgelegenheid en infrastructuren en de deelname van vrouwen aan politieke 
besluitvorming. 

Amendement 6 op artikel 4, lid 1, punt b): verstrekt het analytische kader van de Verordening. 

Amendement 7 op artikel 4, lid 1, punt c): voegt de dimensie van netwerken van 
belanghebbenden toe. 

Amendement 8 op artikel 4, lid 1, punt d): onderstreept de rol van belanghebbenden in 
partnerlanden. 

Amendement 9 op artikel 4, lid 2, punt b): voegt onderwijs en de informatiemaatschappij toe 
aan technische bijstand. 

Amendement 10 op artikel 4, lid 3, punt b): verduidelijkt de rol van huishoudelijke kosten. 

Amendement 11 op artikel 5, punt b): versterkt de rol van strategische partnerschappen. 

Amendement 12 op artikel 5, punt e): voegt een reeks beleidsterreinen toe waarop synergie 
dient te worden geactiveerd, met name HIV/AIDS-programma’s, maatregelen om geweld 
terug te dringen, opleidingen voor vrouwen van alle leeftijden, mensenrechten, 
conflictpreventie, democratisering en de deelname van vrouwen aan het politieke, 
economische en sociale besluitvormingsproces. 

Amendement 13 op artikel 5, punt f) (nieuw): richt de aandacht op de relatie tussen het proces 
van horizontale integratie van de gelijkheid van mannen en vrouwen en de zes prioritaire 
gebieden van het communautaire ontwikkelingsbeleid. 

Amendement 14 op artikel 5, punt g) (nieuw): versterkt de banden met onderwijs. 

Amendement 15 op artikel 6, lid 3 (nieuw): onderstreept het belang van operationele kosten 
met het oog op administratieve uitgaven. 

Amendement 16 op artikel 7, lid 1, punt b) (oud): schrapt een overbodig punt. 
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Amendement 17 op artikel 7, lid 1, punt b (nieuw): markeert de rol van basisorganisaties en 
vrouwenorganisaties. 

Amendement 18 op artikel 7, lid 1, punt c) (nieuw): legt een verband tussen de ontwikkeling 
van de private sector en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Amendement 20 op artikel 10, lid 3 (nieuw): stelt voor dat de Commissie rekening houdt met 
de door de diverse betrokken partijen opgedane ervaring op het gebied van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. 

Amendement 23 op artikel 10, lid 2: stelt voor dat de Commissie tijdens bijeenkomsten met 
lidstaten en partnerlanden regelmatig discussies organiseert over de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. 

3.1.2. Amendementen die niet zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt 

Het amendement van het Parlement dat niet in het gemeenschappelijk standpunt is 
opgenomen is amendement 21 op artikel 11, lid 1. Hierin werd aangedrongen op uitbreiding 
van de financiële enveloppe van € 9 miljoen voor de komende 3 jaar (voorstel van de 
Commissie) tot € 11 miljoen. De voorgestelde verordening dient een katalysator te zijn bij het 
mobiliseren van andere middelen in de context van horizontale integratie van de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Met het oog hierop is 
verhoging van de begroting met € 2 miljoen niet te rechtvaardigen. Bovendien zijn er geen 
aanvullende middelen beschikbaar. De Commissie kan dit amendement daarom niet 
accepteren. 

3.2 Gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt is een volledige herhaling van het standpunt 
van de Commissie. Het is voor de Commissie acceptabel omdat het de essentie van het 
originele voorstel van de Commissie over het algemeen respecteert en rekening houdt met de 
amendementen die het Parlement heeft voorgesteld en die de Commissie volledig heeft 
geaccepteerd. 

4 CONCLUSIE 

De Commissie beschouwt de tekst van het gemeenschappelijk standpunt als een goede basis 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. 

Het voorgestelde gemeenschappelijk standpunt is daarom aanvaardbaar voor de Commissie. 


