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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 speciaal verslag nr. 17/2009 van de Europese Rekenkamer over door het Europees 
Sociaal Fonds gecofinancierde beroepsopleidingsacties voor vrouwen, 

– 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 in bovengenoemde haalbaarheidsstudie over gender budgeting wordt 
gesteld dat gender budgeting in alle fasen van de begrotingsprocedure, van de planning en 
de opstelling tot de controle en evaluatie van de begroting, kan worden toegepast,

1. herinnert de Rekenkamer en 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 is bij elk optreden van de Europese Unie, en 
dat om die reden in alle fasen van de begrotingsprocedure, met inbegrip van de opstelling, 
de uitvoering en het controleren van de begroting, rekening moet worden gehouden met 
genderaspecten;

2. herinnert de Rekenkamer en de Commissie aan de conclusies en aanbevelingen van 
bovengenoemde haalbaarheidsstudie over gender budgeting; 

3. is verheugd over speciaal verslag nr. 17/2009 van de Europese Rekenkamer over door het 
Europees Sociaal Fonds gecofinancierde beroepsopleidingsacties voor vrouwen en zou 
verdere speciale verslagen van de Rekenkamer over de uitvoering van activiteiten gericht 
op de bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op prijs stellen;

4. betreurt de talloze tekortkomingen die het speciaal verslag aan het licht heeft gebracht in 
de totstandkoming van de maatregelen en de selectie van projecten die door de 
Rekenkamer gecontroleerd werden, alsmede de tekortkomingen met betrekking tot de 
controle van de prestaties van de programma's; 

5. wijst op de aanbevelingen van de Rekenkamer in het speciaal verslag dat toekomstige 
operationele programma's moeten worden opgezet op basis van een arbeidsmarktanalyse 
en dat de lidstaten een goed ontworpen projectselectieprocedure moeten opzetten;

6. verzoekt de Rekenkamer rekening te houden met het antwoord van de Commissie in het 
Jaarverslag over de uitvoering van de begroting dat de begrotingsonderdelen 4 en 13 een 
breder bereik hebben en onder andere gendergelijkheidsbeleid omvatten;

7. betreurt de constatering van de Rekenkamer in het jaarverslag dat er met betrekking tot 
het Daphne II-project sprake was van onverschuldigde betalingen; dringt er bij de 
Commissie op aan hieraan gevolgen te verbinden en voortaan een goede uitvoering van 

                                               
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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het Daphne-programma te waarborgen;

8. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de Rekenkamer in de kwijtingsverslagen 
gegevens over beleidsmaatregelen inzake gendermainstreaming en genderspecifieke 
gegevens op te nemen;


