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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat gendergelijkheid een van de waarden is waarop de Europese Unie 
berust en dat de Unie er overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Eurpoese Unie (VWEU) bij elk optreden naar streeft 
gendermainstreaming te bevorderen;

B. overwegende dat het Europees Parlement de Commissie herhaaldelijk heeft verzocht de 
toepassing van gendermainstreaming, genderbudgettering en gendereffectbeoordelingen 
op alle beleidsterreinen van de Unie te bevorderen en ten uitvoer te leggen, en de 
Rekenkamer meerdere malen heeft gevraagd in haar verslagen over de uitvoering van de 
begroting van de Unie een genderperspectief op te nemen, met inbegrip van naar gender 
uitgesplitste gegevens;

C. overwegende dat gelijkheid en de rechtsstaat fundamentele waarden van de Unie zijn en 
dat de Europese instellingen ernaar streven deze waarden te bevorderen overeenkomstig 
artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU); overwegende dat deze 
verantwoordelijkheid mede moet worden gedragen door de lidstaten, overeenkomstig 
het in artikel 4, lid 3, VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking;

1. benadrukt dat de rechten van de vrouw en een gendergelijkheidsperspectief op alle 
beleidsterreinen in acht moeten worden genomen en moeten worden gewaarborgd; pleit 
daarom opnieuw voor de toepassing van genderbudgettering in alle stadia van de 
begrotingsprocedure, met inbegrip van de uitvoering van de begroting en de 
beoordeling van deze uitvoering;

2. verzoekt de Commissie haar inspanningen ter versterking van de rechtsstaat in de Unie 
voort te zetten, met name met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen die gericht zijn 
op de bescherming van de Uniebegroting in geval van fundamentele tekortkomingen op 
het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten; verzoekt de Commissie daarom de 
kerntaken van de begunstigden van Uniemiddelen te onderzoeken en geen financiering 
te verstrekken aan groepen die Uniemiddelen willen gebruiken om rechten, met name 
vrouwenrechten, in te perken;

3. merkt op dat genderbudgettering deel uitmaakt van een algemene strategie inzake 
gendergelijkheid en beklemtoont daarom dat de inzet van Unie-instellingen op dat 
gebied van fundamenteel belang is; betreurt in dit verband dat er voor de periode 2016-
2020 geen Uniestrategie voor gendergelijkheid is aangenomen en verzoekt de 
Commissie de status van haar nieuwe strategisch engagement voor gendergelijkheid te 
versterken door dit als mededeling aan te nemen;

4. uit zijn bezorgdheid over het verband tussen de aanvallen op de rechtsstaat en de 
achteruitgang van gendergelijkheid en vrouwenrechten; wenst dat deze kwestie wordt 
aangepakt in het kader van de artikel 7-procedure tegen de betreffende lidstaten;

5. eist nogmaals dat in de begrotingsonderdelen die onder het programma “Rechten, 
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gelijkheid en burgerschap” voor de periode 2014-2020 vallen, wordt aangegeven welke 
middelen er precies voor elk van de aan gendergelijkheid gerelateerde doelstellingen 
van het programma worden uitgetrokken, zodat naar behoren verantwoording kan 
worden afgelegd over de aan dit doel bestede middelen;

6. betreurt de tendens van de afgelopen jaren om de Uniemiddelen voor de bestrijding van 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te verlagen en herhaalt zijn verzoek 
om de middelen voor de specifieke doelstelling “Daphne” te verhogen; pleit opnieuw 
voor een apart begrotingsonderdeel voor de specifieke doelstelling “Daphne” in het 
kader van het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap”; neemt ter kennis welke 
voortgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van een enquête die in de hele Unie zal 
worden afgenomen aan de hand van een gemeenschappelijke methode en vragenlijst, 
met behulp waarvan regelmatig vergelijkbare gegevens over gendergerelateerd geweld 
verzameld kunnen worden in alle lidstaten; verwacht nog in 2019 kennis te zullen 
nemen van de eerste uitkomsten van de testfase van de enquête, zodat de enquête 
volgens planning vanaf 2020-2021 van start kan gaan;

7. verzoekt om onderzoek naar de synergieën tussen deze interne en externe programma’s 
van de Unie om te zorgen voor een coherente en continue benadering van het beleid 
binnen en buiten de Unie, bijvoorbeeld ten aanzien van genitale verminking van 
vrouwen;

8. pleit voor meer transparantie, gerichte acties en specifieke begrotingsonderdelen ter 
verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid en 
vrouwenrechten, met inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, in 
het externe optreden van de Unie;

9. dringt erop aan gendereffectbeoordeling als een algemene ex-antevoorwaarde voor 
Uniefondsen op te nemen;

10. 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 
grondbeginselen 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 
gendergerelateerd geweld en de toegang tot gezondheidszorg en reproductieve 
gezondheid en rechten te waarborgen;

11. roept op tot hernieuwde inzet van het Parlement, de Raad en de Commissie voor 
gendergelijkheid in het volgende MFK door een clausule inzake genderbudgettering en 
een genderresponsieve herziening op te nemen in de nieuwe MFK-verordening; betreurt 
dat er, ondanks de bij het MFK aangehechte gezamenlijke verklaring over 
gendermainstreaming, op dit gebied slechts weinig vooruitgang is geboekt en dat er uit 
het MFK 2014-2020 geen duidelijke strategie voor gendergelijkheid met specifieke 
doelstellingen, concrete streefcijfers en toewijzingen is voortgevloeid;

12. benadrukt dat meer inspanningen nodig zijn om het genderperspectief te kunnen 
integreren in de beleidsterreinen onderzoek en integratie; is er in dit opzicht mee 
ingenomen dat 42 % van het totale aantal deelnemers aan Horizon 2020-projecten tot 
januari 2019 vrouw was; betreurt het daarentegen dat slechts 28 % van de 
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projectcoördinatoren vrouw is en dat bij slechts 32,4 % van alle verstrekte subsidies 
rekening is gehouden met de genderdimensie van de inhoud van onderzoek en 
innovatie; pleit tevens voor de toevoeging van gerichte acties op het gebied van 
vrouwenrechten en gendergelijkheid met specifieke begrotingsonderdelen, zodat in het 
migratie- en asielbeleid rekening kan worden gehouden met de genderdimensie;

13. verzoekt de Commissie genderbudgettering toe te passen in de gehele 
begrotingsprocedure, de uitvoering van de begroting en de beoordeling van de 
uitvoering ervan, teneinde gelijke toegang tot door de Unie gefinancierde programma’s 
te bevorderen en de deelname van vrouwen aan te moedigen;

14. verlangt dat de te verzamelen gegevens over begunstigden van en deelnemers aan door 
de Unie gefinancierde programma’s worden uitgesplitst naar geslacht; herhaalt zijn 
verzoek om in de gemeenschappelijke reeks resultaatindicatoren voor de uitvoering van 
de begroting van de Unie eveneens genderspecifieke indicatoren op te nemen, met meer 
aandacht voor de beginselen van gelijkheid, billijkheid en milieuvriendelijkheid, met 
inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer, namelijk overeenkomstig de 
beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid;

15. betreurt dat in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 
geen genderperspectief wordt toegepast omdat de ingediende/goedgekeurde aanvragen 
voor EFSI-financiering geen genderspecifieke gegevens bevatten;
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