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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de Europese Unie onder andere gestoeld is op de waarde van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en dat in artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) bepaald is dat de bevordering van deze 
gelijkheid een fundamenteel beginsel van de Unie is;

B. overwegende dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft aangedrongen op 
voldoende financiering voor het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap, en 
heeft gevraagd zo veel mogelijk nadruk te blijven leggen op de Daphne-doelstelling 
daarvan; overwegende dat het Europees Parlement heeft aangedrongen op de 
voortzetting van al deze maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, met een 
onafhankelijke begrotingstoewijzing voor Daphne, ook in het programma Rechten en 
waarden voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027;

C. overwegende dat het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 
tot doel heeft strategische investeringen en duurzame groei te blijven ondersteunen, 
teneinde de economische samenhang te verbeteren en werkgelegenheid te creëren, met 
name voor jongeren; 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);

1. herhaalt zijn verzoek om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen, door 
waar mogelijk gebruik te maken van gendermainstreaming en genderbudgettering in de 
begrotingsprocedure, ook bij het afronden van de onderhandelingen voor het nieuwe 
MFK, en door begrotingsuitgaven in te zetten als een effectief instrument om de 
gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen;

2. herhaalt zijn oproep tot een verhoging van de middelen voor de Daphne-doelstelling 
binnen het huidige programma Rechten, gelijkheid en burgerschap, en vraagt een 
soortgelijke verhoging te handhaven in het programma Rechten en waarden; vraagt te 
verzekeren dat financiering beschikbaar wordt gesteld voor maatregelen ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en mensenhandel in het kader van de effectieve 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

3. benadrukt de noodzaak om in het programma dat het programma Rechten, gelijkheid en 
burgerschap in de volgende MFK-periode zal vervangen alle maatregelen voort te zetten 
die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld tegen 
vrouwen, kinderen en jongeren, met een onafhankelijke begrotingstoewijzing voor 
Daphne en bijzondere aandacht voor de bestrijding van mensenhandel;

4. verzoekt om begrotingstoewijzingen ter ondersteuning van ondernemerschap en de 
economische onafhankelijkheid 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 ESF;
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5. 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;

6. herinnert aan de belangrijke rol van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) en pleit voor de handhaving van de begroting, de personeelsformatie en de 
onafhankelijkheid van het instituut.


