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SUGGESTIES

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

Visa en/of overwegingen

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

A. overwegende dat de manier waarop de Commissie gendergelijkheidsaspecten benadert 
in het volgende MFK blijk geeft van grotere flexibiliteit bij de aanpak van toekomstige 
uitdagingen voor vrouwen, maar het gebrek aan oormerking van concrete geldmiddelen 
kan leiden tot vermindering van de financiële middelen in vergelijking met het huidige 
MFK;

B. overwegende dat het huidige voorstel voor het MFK voor de jaren 2014-2020 geen 
weerspiegeling vormt van het belang van investeringen in gendergelijkheid en de 
rechten van de vrouw, onder meer als noodzakelijk antwoord op de huidige economische 
en financiële crisis;

Aanbevelingen

(i) beklemtoont dat de mainstreaming van gendergelijkheid en de specifieke toewijzing van 
hulpmiddelen hand in hand moeten gaan en dat de specifieke toewijzing van 
hulpmiddelen daarom niet door horizontale doelstellingen kan worden vervangen; vraagt 
om een dubbele aanpak die zal zorgen voor efficiëntie en voorspelbaarheid en als regel 
zal worden gehanteerd voor alle belangrijke financieringsinstrumenten;

(ii) vraagt de Commissie en de Raad om in het MFK 2014-2020 begrotingsprocessen op te 
nemen waarin de genderdimensie is geïntegreerd; beklemtoont dat de MFK-verordening 
instructies aan de Commissie dient te bevatten dat zij tijdens het begrotingsproces van de 
EU en bij gebruik van de verschillende financieringsinstrumenten genderaspecten dient 
te integreren;

(iii) beklemtoont de noodzaak van meer financiële middelen voor maatregelen inzake 
gendergelijkheid, op het vlak van werkgelegenheid en groei en ook op dat van rechten 
en democratie; verzoekt de Commissie en de Raad om gendergelijkheid vast te stellen 
als specifieke doelstelling in het programma "Rechten en burgerschap", en om het 
Daphne-programma veilig te stellen als zelfstandig onderdeel van ditzelfde programma;

(iv) verzoekt de Commissie en de Raad om doelstellingen in verband met gendergelijkheid 
op te nemen in de verordeningen inzake de structuurfondsen, evenals in belangrijke EU-
financieringsprogramma's (gezondheid en milieu, onderwijs, jeugd, economie, enz.) en 
ervoor te zorgen dat zij gepaard gaan met geoormerkte middelen;
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(v) vraagt de Commissie en de Raad om te zorgen voor permanent geoormerkte middelen 
voor het Europees Instituut voor gendergelijkheid, zonder vermindering ervan;

(vi) beklemtoont dat de strategie van de Commissie inzake de gelijkheid van vrouwen en 
mannen voor 2010-2015 en de strategie voor de vijf jaar na 2015, alsmede de 
jaarverslagen over gendergelijkheid moeten dienen als basisindicatie voor de terreinen 
waar de uitgaven zullen plaatsvinden en de manier waarop dat in zijn werk zal gaan;

(vii) merkt op dat het opzetten van grootschalige financieringsprogramma's kleinere ngo's, 
waaronder organisaties van vrouwen, zal beletten om projectfinanciering namens de EU 
te genieten; vraagt om naast de grotere subsidies ook kleinere subsidies te laten 
voortbestaan om te waarborgen dat kleinere ngo's ook in de toekomst een beroep op EU-
financiering kunnen doen;

(viii) wijst erop dat gendergelijkheid veel duidelijker dient te worden geformuleerd als een 
doelstelling en gekoppeld dient te worden aan geoormerkte financiering in alle EU-
programma's voor extern optreden.

Wijzigingen

Wijziging 1

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

(14 bis) De jaarlijkse 
begrotingsprocedures in verband met het 
MFK 2014-2020 zullen elementen 
opnemen waarin de genderdimensie is 
geïntegreerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de wijze waarop het gehele 
financiële kader van de Unie bijdraagt tot 
grotere gendergelijkheid (en zorgt voor 
gendermainstreaming).

Or. en
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Wijziging 2

Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie (hierna "de instellingen" 
genoemd) nemen alle maatregelen om de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vlot te doen 
verlopen.

Het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie (hierna "de instellingen" 
genoemd) nemen alle maatregelen om de 
jaarlijkse begrotingsprocedure vlot te doen 
verlopen en zorgen in alle stadia van die 
procedure voor een begrotingsproces 
waarin de genderdimensie is geïntegreerd.

Or. en


