
AD\802062NL.doc PE430.862v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2009/2068(DEC)

28.1.2010

ADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2008, Afdeling III – Commissie en uitvoerende 
agentschappen
(SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Rapporteur voor advies: Edit Bauer



PE430.862v02-00 2/4 AD\802062NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\802062NL.doc 3/4 PE430.862v02-00

NL

SUGGESTIES

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

- gezien de studie ter evaluatie van de haalbaarheid van en de opties voor de opneming van 
elementen van gender budgeting in het begrotingsproces van de EU1,

A. overwegende dat tussen mannen en vrouwen nog steeds ongelijkheden bestaan en dat 
genderspecifieke begrotingslijnen onvermijdelijk zijn om ongerechtvaardigde 
ongelijkheden tussen de beide geslachten weg te nemen,

B. overwegende dat de mogelijkheid van een duidelijk onderscheid voor gender gerelateerde 
uitgaven zou bijdragen tot de bevordering van de gelijkheid tussen de geslachten,

1. herinnert de Commissie eraan dat uit hoofde van artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
een grondbeginsel van de Europese Unie is en bij alle activiteiten van de Europese Unie in 
aanmerking zou moeten worden genomen, en derhalve ook in de kwijting van de 
begroting van de Europese Unie moet zijn terug te vinden;

2. betreurt het feit dat gender budgeting nog steeds niet is ingevoerd; verzoekt derhalve de 
Commissie andermaal om verdere stappen te nemen om ervoor te zorgen dat gender 
mainstreaming bij de planning van de begroting een feit wordt;

3. is verheugd over de door de Commissie opgestelde haalbaarheidsstudie over gender 
budgeting en doet een beroep op alle partners bij het begrotingsproces van de Europese 
Unie om met de studie rekening te houden bij het voorbereiden, uitvoeren en controleren 
van de begroting;

4. verzoekt de Commissie om zich te blijven inzetten voor het ontwikkelen van 
genderspecifieke gegevens die kunnen worden opgenomen in de kwijtingsverslagen, 
aangezien de tot dusverre beschikbare, zeer beperkte gegevens geen goed beeld van de 
situatie geven;

5. verzoekt de Rekenkamer om in haar kwijtingsverslagen een afzonderlijk gedeelte over 
gendergelijkheidsaspecten op te nemen;

6. is verheugd over het feit dat de financieringsmechanismen voor 2007–2013 zijn 
vereenvoudigd, maar betreurt het feit dat ondanks deze verbetering, in 2008 een groot 
aantal vergoedingen voor de cohesieprojecten (waartoe het Europees Sociaal Fonds en 
gendergelijkheid behoren) weer fouten bevatten; verzoekt derhalve de Commissie om 
ervoor te zorgen dat de financieringsmechanismen doeltreffender worden.

                                               
1 Europese Commissie DG Begroting, speciaal contract ABAC 132007 uit hoofde van kadercontract BUDG 
06/PO/01/partij 002/ABAC-101922. Eindverslag mei 2008 A.
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