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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:

1. benadrukt dat gelijkheid van mannen en vrouwen uit hoofde van de bepalingen van de 
Verdragen een grondbeginsel van de Europese Unie is; 

2. herhaalt het verzoek om genderbewust budgetteren in al het EU-beleid;

3. wijst erop dat voldoende middelen moeten worden toegekend voor de maatregelen die 
worden beschreven in de strategie van de Commissie voor gelijkheid van mannen en 
vrouwen 2010-2015;

4. onderstreept dat er meer middelen moeten worden gereserveerd voor de strijd tegen alle 
vormen van discriminatie tegen vrouwen; verzoekt de Commissie financiële middelen uit 
te trekken om de kloof tussen de salarissen van mannen en vrouwen aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie passende begrotingsrubrieken op te stellen en door te voeren in 
haar wetgevingsvoorstellen om te zorgen voor een hoger aantal vrouwen in 
bestuursfuncties;

6. wijst opnieuw op het belang van adequate financiering voor het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid;

7. betreurt dat een hoog aantal vrouwen nog altijd in armoede leeft of door armoede wordt 
bedreigd; verzoekt de Commissie met klem bijzondere aandacht aan dit probleem te 
besteden bij het opstellen en het uitvoeren van de desbetreffende begrotingsrubrieken;

8. verzoekt de Commissie proefprojecten te lanceren op de volgende gebieden: 

– maatregelen voor het vaststellen van de in Europa beschikbare financiële steun voor 
eenoudergezinnen,

– maatregelen voor een groter aantal vrouwen in alle segmenten van de hogere 
leidinggevende functies,

– maatregelen voor het analyseren van het verband tussen geweld tegen vrouwen en de 
manier waarop vrouwen in de media en reclame worden gepresenteerd,

– maatregelen voor het tegengaan van stereotypen omtrent slachtoffers van verkrachting en 
seksueel geweld;

9. verzoekt de Commissie om binnen de begroting voor het Jaar van het burgerschap 2013 
middelen te reserveren voor genderspecifieke activiteiten; 

10. benadrukt de belangrijke rol van het Daphne-programma en van adequaat gefinancierde 
maatregelen voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen;
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11. benadrukt de belangrijke rol van gendergelijkheids- en antidiscriminatierubrieken binnen 
het PROGRESS-programma; 

12. benadrukt de behoefte aan voldoende middelen voor maatregelen ter bevordering van 
gendergelijkheid in derde landen; 

13. erkent dat deze begroting wordt opgesteld in tijden van bezuiniging; onderstreept het 
belang van doeltreffende EU-financiering.


