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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 Unie onder andere gestoeld is op de waarde van gelijkheid van 
mannen en vrouwen; overwegende dat in artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) bepaald is dat de Unie er bij elk optreden naar 
moet streven de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen, en dat gendergelijkheid bijgevolg deel moet 
uitmaken van alle beleidsterreinen, en op alle niveaus van het begrotingsproces aan de 
orde moet worden gesteld door middel van gendermainstreaming en 
genderbudgettering; overwegende dat het waarborgen van de samenhang tussen de 
interne begrotings- en kwijtingsprocedures en de externe acties op het gebied van de 
bevordering van gendergelijkheid essentieel is voor de geloofwaardigheid van het 
Parlement en de andere instellingen van de Unie;

B. overwegende dat begrotingen niet genderneutraal zijn en dus moeten worden opgesteld 
met het duidelijke doel om discriminatie te bestrijden en beide seksen in gelijke mate te 
bevoordelen; 

C. overwegende dat de Unie zich ertoe heeft verbonden de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, waaronder doelstelling 5 inzake 
gendergelijkheid, te verwezenlijken;

D. overwegende dat het 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 Parlement heeft aangedrongen op de voortzetting van alle 
maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, met een onafhankelijke voor dit 
doel bestemde begrotingstoewijzing, ook in het programma Rechten en waarden voor 
het volgende meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027;

E. overwegende dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en 
in het openbare en politieke leven en verhoudingsgewijs veel meer tijd dan mannen 
besteden aan onbetaald huishoudelijk werk en zorg;

F. 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, ouderen en personen met een handicap; overwegende dat het in dit 
verband ook van belang is nadruk te leggen op het verkleinen van het verschil in 
arbeidsparticipatie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen en op het verhogen van 
de arbeidsparticipatie van vrouwen, met inbegrip van LGBTI-vrouwen, door 
maatregelen te nemen zoals het investeren in infrastructuur en overheidsdiensten ter 
bevordering van het evenwicht tussen werk en privéleven en het ondersteunen van het 
potentieel van vrouwen in leidinggevende functies en in alle economische sectoren, 
waaronder de digitale economie, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en 
wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM);
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G. overwegende dat de digitalisering een substantieel effect heeft op de arbeidsmarkt, 
onder meer door nieuwe arbeidskansen en flexibeler arbeidsomstandigheden te creëren, 
zoals telewerken, dat een instrument zou kunnen zijn voor het bereiken van een beter 
evenwicht tussen beroeps- en huishoudelijke taken voor zowel vrouwen als mannen;

H. overwegende dat gendergelijkheid een kerndoelstelling van de Unie is, maar dat er nog 
steeds sprake is van een ernstig tekort aan financiële middelen: overwegende dat het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid in 2019 heeft vastgesteld dat slechts 1 % van 
de structuur- en investeringsfondsen van de Unie in het kader van de EU-begroting 
2020 voor de bevordering van gendergelijkheid is gereserveerd; overwegende, echter, 
dat ongelijkheid en discriminatie op grond van geslacht enorme economische kosten 
met zich meebrengen voor zowel vrouwen als de samenleving; overwegende dat de 
Wereldbank schat dat ongeveer 145 biljoen EUR aan menselijk kapitaal verloren gaat 
als gevolg van de ongelijke beloning van mannen en vrouwen; overwegende dat alleen 
al in Engeland en Wales huiselijk geweld ongeveer 33 miljard dollar aan kosten per jaar 
veroorzaakt, volgens UN Women in 2016;

1. herhaalt zijn dringende verzoek om de gelijkheid van vrouwen en mannen te 
bevorderen, door gebruik te maken van gendergelijkheidsmainstreaming en 
genderbudgettering op alle niveaus 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 bestaande ongelijkheden aan te pakken en de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, met inbegrip van LGBTI-personen, te bevorderen; herinnert 
eraan dat genderbudgettering een methode is die moet worden toegepast in alle 
begrotingsonderdelen van de Unie; herinnert aan het belang van een verhoging van de 
middelen voor gendergelijkheid om aanzienlijke vooruitgang te kunnen boeken, en aan 
de noodzaak van een betere verstrekking van en een beter toezicht op de financiering 
van de Unie in dit verband, met name in het geval van lidstaten die de rechtstaat 
schenden en de rechten van de vrouw terugdraaien;

2. benadrukt dat genderbudgettering een integraal deel van de begrotingsprocedure moet 
uitmaken in alle begrotingslijnen, en niet alleen in programma’s waarin het gendereffect 
het duidelijkst is, zodat de begrotingsuitgaven een efficiënt instrument worden om 
gendergelijkheid te bevorderen;

3. herinnert eraan dat genderbudgettering onderdeel uitmaakt van een ruimere strategie 
voor gendermainstreaming en wijst erop dat het van groot belang is om 
gendermainstreaming in alle fasen van de beleidscyclus toe te passen;

4. herinnert eraan dat voor de toepassing van genderbudgettering onder meer aparte 
begrotingsonderdelen voor gerichte acties, gekoppeld aan doelstellingen inzake 
gendergelijkheid, ingevoerd moeten worden; herhaalt daarom zijn verzoek om te 
voorzien in een aparte begrotingslijn voor de doelstelling in het programma Rechten, 
gelijkheid en burgerschap ter bevordering van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming;

5. betreurt de tendens van de laatste jaren om te bezuinigen op de middelen van de Unie 
ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes; herhaalt zijn 
oproep tot een verhoging van de middelen voor de Daphne-doelstelling van het huidige 
programma Rechten, gelijkheid en burgerschap, en vraagt een soortgelijke verhoging te 
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handhaven in het programma Rechten en waarden; vraagt om 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 te voorzien in 
voldoende financiering voor maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
meisjes, met inbegrip van vrouwelijke genitale verminking, en mensenhandel, met name 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting; roept de Commissie op tot het 
ondersteunen van programma’s en maatregelen die specifiek gericht zijn op de 
bestrijding van intimidatie, met inbegrip van seksuele intimidatie;

6. roept de lidstaten op om onverwijld het Verdrag van Istanboel inzake de voorkoming en 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te ratificeren, met name 
gezien de rol van dit verdrag bij de bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld 
en de economische gevolgen daarvan voor de slachtoffers en de samenleving; roept op 
tot inzet van middelen van de relevante fondsen van de Unie voor hulp bij de 
voorbereiding of voortgezette inspanningen voor de uitvoering van het Verdrag van 
Istanboel in de lidstaten;

7. 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, met een onafhankelijke begrotingstoewijzing voor de bestrijding van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en bijzondere aandacht voor de bestrijding van 
mensenhandel, seksuele uitbuiting, de cultuur van eerwraak en eergerelateerd geweld;

8. beklemtoont dat er meer specifieke financiering nodig is ter ondersteuning van 
kwetsbare vrouwen en meisjes in onze samenleving, met name vrouwen met een 
handicap, vrouwelijke vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel en misbruik; 
steunt in dit verband een verhoging van zowel de vastleggings- als de betalingskredieten 
voor de twee onderdelen van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap;

9. benadrukt dat meer begrotingsmiddelen moeten worden uitgetrokken ter ondersteuning 
van de toegang van vrouwen tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten, 
zowel binnen als buiten de Unie, aangezien deze toegang steeds meer in gevaar komt;

10. roept de Unie op om vrouwenrechtenorganisaties en -activisten en hun werk te steunen 
en ervoor te zorgen dat zij sterker vertegenwoordigd worden bij de Europese 
besluitvormingsprocessen;

11. herhaalt zijn verzoek om meer middelen uit de structuurfondsen van de Unie te 
bestemmen voor de bescherming van de economische en sociale rechten van vrouwen, 
met name door maatregelen te financieren om de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te vergroten en door te investeren in hoogwaardige openbare zorgdiensten;

12. benadrukt het belang van het gebruik van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, met name het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF), om de werkgelegenheid voor vrouwen te 
bevorderen, onder meer door het financieren van kwalitatief hoogwaardige en 
betaalbare zorgfaciliteiten;

13. verzoekt om begrotingstoewijzingen ter ondersteuning van ondernemerschap en de 
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economische onafhankelijkheid van vrouwen en ter waarborging en stimulering van de 
toegang van vrouwen tot gespecialiseerde beroepsopleidingen, betaalbare leningen en 
aandelenfinanciering door middel van programma’s en fondsen van de Unie, zoals 
COSME, Horizon 2020 en het ESF, teneinde de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, met name alleenstaande moeders, zorgverleners en vrouwen die na een 
lange pauze opnieuw op de arbeidsmarkt komen, te maximaliseren en hun inzetbaarheid 
te vergroten; roept er in verband met deze fondsen, waarvoor in voldoende middelen 
moet worden voorzien, toe op om de bevordering van gendergelijkheid te ondersteunen 
door middel van onderwijs en gezondheidszorg en een sterkere integratie van het 
genderperspectief, en om ernaar te streven elk programma gericht te laten zijn op 
gendergelijkheid;

14. neemt met bezorgdheid kennis van het geringe aantal vrouwelijke studenten dat ICT-
gerelateerde vakken studeert en herhaalt dat de door de Commissie voorgestelde 
kredieten op dat gebied moeten worden hersteld; voegt daaraan toe dat er, om de 
digitale genderkloof te dichten, voldoende financiële middelen moeten worden 
uitgetrokken om het onderwijs te verbeteren, vrouwelijke ondernemers in de digitale 
sector te ondersteunen en bewustmakingscampagnes op te zetten;

15. benadrukt de noodzaak om de digitale kloof tussen vrouwen en mannen, die tot grote 
verschillen op de arbeidsmarkt leidt, te dichten door middelen te reserveren voor 
onderwijs en opleiding en steun voor zelfstandig werkzame vrouwen;

16. benadrukt dat middelen gereserveerd moeten worden om de belangstelling van vrouwen 
voor de digitale economie en sectoren zoals ICT en STEM te stimuleren en hen in dit 
verband te ondersteunen;

17. benadrukt het belang van passende financiële verbintenissen voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief om de bijzonder hoge jeugdwerkloosheidscijfers te 
bestrijden; 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, met name in de digitale economie, 
ICT en de STEM-sectoren, waar vrouwen zowel op het gebied van onderwijs en 
opleiding als op het gebied van werkgelegenheid aanzienlijk ondervertegenwoordigd 
zijn, wat tot een digitale kloof tussen vrouwen en mannen leidt; is van mening dat 
maatregelen als het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief niet alleen moeten bijdragen aan 
de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt, maar ook aan de bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid; wijst erop dat ook bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de financiering van hoogwaardige trainingen op het gebied van 
onderwerpen als seksisme, seksuele intimidatie, mobbing en haatzaaien, met 
aanmoediging van een gelijke deelname van meisjes en jonge vrouwen, maar ook van 
jongens en jonge mannen;

18. herinnert eraan dat onder de vluchtelingen en asielzoekers die de Unie binnenkomen, 
zeer veel vrouwen en kinderen zijn; wijst erop dat gendermainstreaming ook een van de 
fundamentele beginselen van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is en 
pleit er nogmaals voor om ook in het migratie- en asielbeleid rekening te houden met de 
genderdimensie door specifieke middelen toe te wijzen voor de preventie van 
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gendergerelateerd geweld en de toegang tot gezondheidszorg en reproductieve 
gezondheid en rechten te waarborgen;

19. benadrukt dat het van essentieel belang is te zorgen voor een passende hoeveelheid 
middelen voor menselijke ontwikkeling om Agenda 2030 en de SDG’s, met inbegrip 
van SDG 5, te verwezenlijken; herinnert aan de toezegging van de Unie om 20 % van 
de officiële ontwikkelingshulp te investeren in menselijke ontwikkeling en roept op tot 
passende toewijzingen voor menselijke ontwikkeling, ter ondersteuning van 
maatregelen en projecten die gericht zijn op de bestrijding van armoede onder vrouwen 
en kinderen, een betere integratie op de arbeidsmarkt, het wegwerken van 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen, de bestrijding van geweld tegen vrouwen, 
kinderen en jongeren, en de verbetering van de toegang tot en het aanbod van 
gezondheidszorg, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
onderwijs, gendergelijkheid en sociale bescherming, in het kader van het programma 
voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen;

20. dringt erop aan middelen te blijven toewijzen voor de bestrijding van genitale 
verminking van vrouwen in alle externe actieprogramma’s, met inbegrip van het 
instrument voor ontwikkelingssamenwerking;

21. benadrukt dat in het afgelopen decennium, met het uitbreken van de economische en 
financiële crisis, de economische, sociale, arbeidsmarkt- en genderongelijkheid binnen 
en tussen de lidstaten is verergerd; herinnert aan de belangrijke rol van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid om bewustzijn te creëren over de omvang en de 
oorzaken van genderongelijkheid in de Unie, en pleit voor de toewijzing van voldoende 
middelen voor de begroting, de personeelsformatie en de onafhankelijkheid van het 
instituut, hetgeen de goede werking zal waarborgen en de uitvoering van ambitieuze 
projecten mogelijk zal maken; dringt ook aan op meer middelen voor de begrotingslijn 
“Bestrijding van discriminatie en bevordering van gelijkheid”;

22. wijst erop dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid in 2019 tot de bevinding 
kwam dat gendermainstreaming “wordt behandeld als een thema dat weinig invloed 
heeft op de eigenlijke inhoud van de financieringsprogramma’s”; roept daarom op tot 
krachtige en alomvattende maatregelen om de inspanningen op het gebied van 
gendermainstreaming te verbeteren, met inbegrip van een hernieuwde aandacht voor de 
bevordering van de verantwoordingsplicht en transparantie bij de begrotingsplanning en 
een grotere betrokkenheid van actoren op het gebied van genderproblematiek bij het 
begrotingsproces;

23. beveelt in het bijzonder aan om meer middelen uit te trekken voor de bescherming van 
het moederschap, het ouderschap en de vroege kinderjaren door middel van passende 
programma’s; dringt er in dit verband op aan dat in de begroting van de EU voor 2020 
bijzondere aandacht wordt besteed aan de gezondheid van moeder en kind; beveelt 
verder aan om middelen te waarborgen voor de verdediging, bevordering en 
ondersteuning van borstvoeding, en zo bij te dragen aan de inspanningen om de 
doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om tegen 2025 wereldwijd 50 % van 
de baby’s in de eerste zes maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding te geven, te 
verwezenlijken, wat onder andere zou vereisen dat het zwangerschaps- en 
vaderschapsverlof lang genoeg is en voldoende wordt betaald;
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24. roept op tot het toewijzen van begrotingskredieten om in te spelen op de specifieke 
behoeften van verschillende groepen vrouwen die met uiteenlopende economische 
uitdagingen worden geconfronteerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 
menstruatiearmoede onder jonge meisjes, economische achterstelling van alleenstaande 
gepensioneerde vrouwen en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, onbetaalde 
zorgtaken en tijdsarmoede onder moeders en verzorgsters, en sociaal-economische 
uitsluiting en discriminatie van BAME (black, Asian and minority ethnic)-vrouwen op 
de arbeidsmarkt.
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