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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Unie er krachtens artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie bij elk optreden naar streeft de ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen, en dat in 
dit artikel ook het beginsel van gendermainstreaming is vastgelegd; overwegende dat de 
begrotingsprocedure voor 2021, als eerste van het meerjarig financieel kader (MFK) 
2021-2027, een kans biedt om het genderaspect beter te integreren in de hele 
begrotingsprocedure, en wel via genderbudgettering, met name in het licht van de vele 
gendergerelateerde gevolgen van de COVID-19-crisis voor vrouwenrechten, zoals meer 
gendergerelateerd geweld tijdens de lockdown, een hoger risico op uitval op de 
arbeidsmarkt als gevolg van een hogere zorglast, een groter aantal vrouwen die werken 
in sectoren waar de gevolgen van de lockdown met name voelbaar zijn, onder meer in 
de informele economie en in sectoren met onzekere arbeidsomstandigheden;

1. benadrukt dat het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden het enige 
programma van de Unie is met gerichte maatregelen op het gebied van 
gendergelijkheid, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd 
geweld; herhaalt met klem haar verzoek om met name meer middelen uit te trekken en 
een specifieke begrotingslijn op te nemen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld, 
vooral na de escalatie van geweld tegen vrouwen tijdens de COVID-19-crisis, alsmede 
haar verzoek om meer financiering beschikbaar te stellen voor de subdoelen 
gendergelijkheid en gendermainstreaming en voor de betrokken organisaties in het 
kader van de onderdelen Daphne en Waarden van het programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden; herhaalt zijn oproep om specifieke begrotingslijnen op te nemen 
voor alle gerichte maatregelen op het gebied van gendergelijkheid als goede praktijk op 
het gebied van genderbudgettering en om beter te kunnen bijhouden waaraan de 
uitgaven voor gendergelijkheid worden besteed;

2. benadrukt dat de middelen van het ESF+ aanzienlijk moeten worden verhoogd om de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en aangepaste opleidingen mogelijk te maken, 
aangezien de COVID-19-crisis onevenredig grote gevolgen heeft gehad voor de 
werkgelegenheid van vrouwen, met name vrouwen die werkzaam zijn in de informele 
economie omdat velen van hen geen formeel werk kunnen verrichten vanwege de zorg 
voor hun kinderen, vrouwen in onzekere arbeidsomstandigheden, deeltijdcontracten en 
in sommige sterk getroffen sectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, zoals 
de gezondheidszorg, detailhandel, zorgdiensten, kinderopvang, ouderenzorg en 
langdurige en sociale zorg;

3. benadrukt dat er moet worden nagedacht over een verhoging van de middelen om de 
positie van vrouwen te versterken door middel van ondernemerschap en om door 
vrouwen geleide kmo’s te ondersteunen zodat zij via specifieke programma’s toegang 
hebben tot leningen en financiering;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten iets te doen aan de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de sectoren digitale economie, ICT en wetenschap, technologie, engineering 
en wiskunde (STEM) op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, met 
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name door middel van gerichte acties om meisjes te informeren en aan te sporen STEM-
vakken te verkennen en hen zo te motiveren over deze onderwerpen te leren en te 
studeren en carrière te maken in dit vakgebied, en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten daarnaast gerichte kredieten in te zetten om de digitale genderkloof te dichten 
met voorstellen om de digitale vaardigheden en digitale geletterdheid van vrouwen te 
verbeteren, hun kansen op het bereiken van een gelijk speelveld te verbeteren, hen te 
helpen zich aan te passen aan nieuwe arbeidsomstandigheden na de COVID-crisis, en 
hun deelname aan de economie te bevorderen;

5. pleit voor een verhoging van de kredieten voor het cluster cultuur, creativiteit en 
inclusieve samenleving om het genderperspectief beter te integreren in elk van de 
programma’s, en om genderstudies en onderzoek in de Unie te ondersteunen en te 
bevorderen;

6. onderstreept de noodzaak van meer begrotingstoewijzingen die de universele 
eerbiediging van en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
ondersteunen; verzoekt de lidstaten seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te 
waarborgen, met name door erop toe te zien dat er programma’s en diensten op het 
gebied van reproductieve gezondheid bestaan, waaronder essentiële zorg en 
geneesmiddelen op het vlak van vrijwillige gezinsplanning, en de gezondheid van 
moeders en pasgeborenen; verzoekt de Commissie en de lidstaten extra middelen toe te 
wijzen aan het EU4Health-programma, met name om te zorgen voor een voortdurende 
en tijdige verstrekking van toegankelijke en veilige diensten op het gebied van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, en om acties te ondersteunen die gericht zijn 
op de aanpak van gezondheidskwesties in verband met gendergerelateerd geweld en de 
ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld; vestigt bijzondere 
aandacht op vrouwen in plattelandsgebieden, dunbevolkte en slecht toegankelijke 
gebieden, van wie de toegang tot dergelijke diensten vaak beperkter is;

7. wijst erop dat de begroting van de Unie actiever moet worden gebruikt bij de 
verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; dringt er 
daarom op aan dat met deze begroting maatregelen en projecten worden ondersteund die 
gericht zijn op het uitroeien van armoede onder vrouwen en kinderen, de bevordering 
van meer en betere integratie op de arbeidsmarkt, het wegwerken van loon- en 
arbeidsverschillen tussen mannen en vrouwen, het verbeteren van de toegang tot en de 
verstrekking van gezondheidszorg en het bestrijden van geweld tegen vrouwen, 
kinderen en jongeren;

8. verzoekt de Commissie en de Raad erop toe te zien dat er extra kredieten worden 
toegewezen aan vrouwenrechtenorganisaties, met name aan de organisaties die zich 
inzetten voor de bevordering van diensten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten en LHBTI+-rechten; herhaalt zijn eis voor een mechanisme om 
de begroting van de Unie te beschermen in geval van algemene tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten; onderstreept dat de goedkeuring door het 
Parlement van het MFK 2021-2027 afhankelijk moet worden gemaakt van de naleving 
van de waarden van de Unie, en is bereid het MFK niet goed te keuren indien er geen 
politiek akkoord over een dergelijk mechanisme is;

9. bevestigt de belangrijke rol van het Europees Instituut voor gendergelijkheid en het 
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en dringt aan op een verhoging van 
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de begroting van die agentschappen om de capaciteit voor aanwervingen en onderzoek 
te verbeteren; herinnert aan de belangrijke rol van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid bij het begrip van de omvang en oorzaken van genderongelijkheid in 
de Unie; pleit daarom voor een verhoging van de begrotingstoewijzing onder de rubriek 
“Bevordering van non-discriminatie en gelijkheid”.
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