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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de gelijkheid van mannen en vrouwen een van de grondbeginselen van 

de Unie is en door de Unie wordt gestimuleerd; 

B. overwegende dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft opgeroepen tot het leveren 

van voldoende financiering en tot het handhaven van een zo hoog mogelijke prioriteit 

voor de specifieke doelstelling van Daphne in het kader van het programma Rechten, 

gelijkheid en burgerschap, ter bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld; 

C. overwegende dat strategische investeringen en duurzame groei ter ondersteuning van 

economische samenhang en het creëren van werkgelegenheid, met name voor jongeren, 

een van de belangrijkste doelstellingen van het ontwerp van algemene begroting van de 

Europese Unie voor 2018 is; overwegende dat het in dit verband ook van belang is 

nadruk te leggen op het ondersteunen van het potentieel van vrouwen in alle 

economische sectoren, waaronder de digitale economie, informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) en wetenschap, technologie, techniek en wiskunde 

(STEM); overwegende dat het, met bijzondere aandacht voor gender op die terreinen, 

noodzakelijk is iets te doen aan de aanzienlijke genderkloof en het in de hele EU 

optredende tekort aan vaardigheden in de sectoren ict en STEM;  

D. overwegende dat toegang tot openbare diensten essentieel is voor de economische 

onafhankelijkheid en empowerment van vrouwen en dat overheidsdiensten nog altijd 

een belangrijke werkgelegenheidssector vormen voor vrouwen; 

1. herhaalt zijn oproep om gebruik te maken van genderbewuste budgettering in de 

begrotingsprocedure en om begrotingsuitgaven aan te wenden als doeltreffend middel 

om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen; herinnert eraan dat 

genderbudgettering een methodologie is die moet worden toegepast in alle 

begrotingsonderdelen van de Unie en niet alleen voor die programma's waar de 

implicaties voor een gendereffect het relevantst lijken; 

2. beveelt aan een begrotingsplan op te stellen voor de tenuitvoerlegging van 

gendermainstreaming in de instellingen van de Unie; wijst erop dat 

gendermainstreaming een wettelijke verplichting is die rechtstreeks voortvloeit uit de 

Verdragen; 

3. benadrukt dat de middelen voor de specifieke doelstelling van Daphne moeten worden 

verhoogd, in aansluiting op de toewijzingen in de voorgaande programmeringsperiode, 

en dat met het oog op de voorbereidingen voor het volgende meerjarig financieel kader 

een afzonderlijke begrotingslijn voor deze specifieke doelstelling moet worden 

ingevoerd; wijst erop dat doelstellingen op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen 

en mannen maar al te vaak worden opgenomen in andere beleidsdoelstellingen die 

binnen hetzelfde begrotingsonderdeel aan bod komen; 

4. beklemtoont de behoefte aan middelen ter ondersteuning van de meest kwetsbare 

vrouwen en meisjes in onze samenlevingen, in het bijzonder vrouwen met een handicap, 
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vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel en misbruik; 

5. verzoekt om toewijzingen ter ondersteuning van ondernemerschap van vrouwen en het 

waarborgen en stimuleren van de toegang van vrouwen tot leningen en 

aandelenfinanciering door middel van programma's en fondsen van de Unie, zoals 

COSME, Horizon 2020 en het Europees Sociaal Fonds; 

6. is verheugd over de voortzetting van de financiering voor het 

Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief; roept op toe te zien op een gelijkwaardige participatie 

van meisjes en jonge vrouwen aan de maatregelen in het kader van dat initiatief, en het 

besteden van specifieke aandacht aan het waarborgen van een hoogwaardig aanbod van 

opleidingen en werkgelegenheid voor meisjes en jonge vrouwen, onder meer in de 

digitale economie, ICT en de STEM-sectoren; 

7. neemt nota van de voorgestelde geringe verhoging van de begrotingstoewijzingen voor 

het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE); benadrukt dat een toekomstige 

Europese waarnemingspost inzake vrouwenmoord en geweld tegen vrouwen moet 

worden opgericht binnen EIGE, zodat de expertise en de beschikbare middelen van dat 

instituut efficiënt en met benutting van synergie worden gebruikt; verzoekt om 

verhoging van de begroting en uitbreiding van de personeelsformatie van EIGE, zodat 

het die nieuwe taken kan uitvoeren; 

8. betreurt dat in het Europees Fonds voor strategische investeringen geen 

genderperspectief wordt toegepast en benadrukt dat er slechts kans is op een geslaagd 

herstelproces als er aandacht gaat naar de gevolgen van crises op vrouwen. 
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