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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 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 gendereffectbeoordeling 
op de relevante 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;

1. verlangt dat vrouwenrechten en gendergelijkheid geïntegreerd worden in alle 
beleidsterreinen; pleit daarom opnieuw voor de toepassing van genderbudgettering 
tijdens de begrotingsprocedure, met inbegrip van de uitvoering van de begroting en de 
beoordeling van deze uitvoering;

2. eist nogmaals dat in de begrotingsonderdelen die onder het programma “Rechten, 
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;

3. 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 EU 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 EU-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 gaan1; 

4. 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 
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 
innovatie2; 

5. verlangt dat de te verzamelen gegevens over begunstigden van en deelnemers aan door 
de EU gefinancierde programma’s worden uitgesplitst naar geslacht.

1 Programmaverklaringen over de operationale uitgaven COM(2019) 400 - juni 2019 - pagina 360
2 Idem blz. 74

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
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