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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat gendergelijkheid een van de fundamentele waarden van de Europese 
Unie is en dat de Unie zich ertoe heeft verbonden gendermainstreaming in al haar 
optreden te bevorderen, zoals is neergelegd in artikel 8 VWEU;

B. overwegende dat het Europees Parlement de Commissie herhaaldelijk heeft verzocht de 
toepassing van gendermainstreaming, genderbudgettering en gendereffectbeoordeling 
op de relevante beleidsterreinen van de Unie te bevorderen en ten uitvoer te leggen, en 
de Rekenkamer meerdere malen heeft gevraagd in haar verslagen over de uitvoering van 
de begroting van de Unie een genderperspectief op te nemen, met inbegrip van naar 
gender uitgesplitste gegevens;

1. benadrukt dat de rechten van de vrouw en gendergelijkheid op alle beleidsterreinen in 
acht moeten worden genomen en moeten worden gewaarborgd; pleit daarom opnieuw 
voor de toepassing van genderbudgettering in alle stadia van de begrotingsprocedure, 
met inbegrip van de uitvoering van de begroting en de beoordeling van deze uitvoering;

2. herhaalt zijn verzoek om in de gemeenschappelijke reeks resultaatindicatoren voor de 
uitvoering van de begroting van de Unie eveneens genderspecifieke indicatoren op te 
nemen, met inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer, namelijk 
overeenkomstig de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid;

3. eist nogmaals dat in de begrotingsonderdelen die onder het programma "Rechten, 
gelijkheid en burgerschap" voor de periode 2014-2020 vallen, wordt aangegeven welke 
middelen er precies voor elk van de aan gendergelijkheid gerelateerde doelstellingen 
van het programma worden uitgetrokken, zodat naar behoren verantwoording kan 
worden afgelegd over de aan dit doel bestede middelen;

4. pleit opnieuw voor een apart begrotingsonderdeel voor de specifieke doelstelling van 
Daphne als blijk van de inzet van de Unie voor de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen en meisjes; pleit voor een verhoging van de middelen voor dit 
begrotingsonderdeel ter compensatie van de verlaging van de middelen voor Daphne in 
de periode 2014-2020; vraagt dat er continu inspanningen worden geleverd om de 
bekendheid van de subsidies en de maatregelen voor de vereenvoudiging van de 
bijbehorende administratieve procedures die in de specifieke doelstelling van Daphne 
zijn opgenomen, te vergroten;

5. dringt erop aan dat gendergelijkheid uitdrukkelijk in rubriek 3 (Veiligheid en 
burgerschap) wordt vermeld als grondrecht van de burgers;

6. pleit bij de Commissie nogmaals voor genderbewust budgetteren tijdens alle stadia van 
de begrotingsprocedure, met inbegrip van onder meer de uitvoering van de begroting en 
de beoordeling van deze uitvoering, inclusief EFSI, ESF, ERDF en Horizon 2020, 
teneinde de discriminatie in de lidstaten van de Unie te bestrijden; benadrukt dat voor 
de planning, uitvoering en beoordeling van de begroting een gemeenschappelijke reeks 
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kwantificeerbare resultaat- en effectindicatoren moet worden ingevoerd, zodat de 
uitvoering van de begroting beter kan worden beoordeeld vanuit genderperspectief, in 
overeenstemming met het initiatief voor een resultaatgerichte EU-begroting en met de 
nadruk die op prestaties wordt gelegd;

7. pleit voor meer transparantie, gerichte acties en specifieke begrotingsonderdelen ter 
verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid en de rechten 
van de vrouw, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, in het 
externe optreden van de EU;

8. wijst erop dat gendermainstreaming ook een van de grondbeginselen van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is en pleit voor de toevoeging van gerichte 
acties op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid met specifieke 
begrotingsonderdelen, zodat in het migratie- en asielbeleid rekening kan worden 
gehouden met de genderdimensie.

9. betreurt dat in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 
geen genderperspectief wordt toegepast; benadrukt dat in het EFSI een 
genderperspectief moet worden opgenomen aangezien de Europese Unie nooit volledig 
en voldoende zal herstellen van de recente economische crisissen indien de gevolgen 
van die crisissen voor vrouwen, die doorgaans het sterkst zijn getroffen, niet adequaat 
worden aangepakt;

10. dringt erop aan gendereffectbeoordeling als een algemene ex-antevoorwaarde voor 
EU-fondsen op te nemen, en naar gender uitgesplitste gegevens over begunstigden en 
deelnemers te verzamelen;

11. benadrukt dat het genderperspectief in de Europese rechtsstelsels moet worden 
opgenomen en betreurt dat de ondersteuning van slachtoffervriendelijke en 
genderbewuste procedures binnen rechtsstelsels niet als specifieke doelstelling wordt 
beschouwd in het programma "Justitie";

12. betreurt het dat slechts weinig vrouwen aan de acties op het gebied van vrouwelijk 
ondernemerschap hebben deelgenomen en vraagt bij de uitvoering van de begroting om 
grote inspanningen ter ondersteuning van ondernemerschap en werkgelegenheid voor 
vrouwen;
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