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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 in artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie is bepaald dat de Unie er 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 op die manier is vastgelegd dat gendergelijkheid in al het EU-beleid 
moet worden geïntegreerd;

B. overwegende dat ongelijkheid in de EU een groeiend probleem is en dat een toenemend 
percentage van de EU-begroting moet worden besteed aan de ontwikkeling van sociale 
rechten en de toegang tot socialezekerheidsdiensten, met bijzondere aandacht voor het 
vergroten van gendergelijkheid, ook voor LHBTI’s, en voor de situatie van vrouwen en 
meisjes;

C. overwegende dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende 
functies en meer tijd besteden dan mannen aan onbetaald huishoudelijk werk en 
zorgtaken;

D. overwegende dat de Commissie moet zorgen voor voldoende financiering voor 
programma’s ter ondersteuning van de rechten van de vrouw, zoals het programma 
“Rechten, gelijkheid en burgerschap”, met bijzondere aandacht voor non-discriminatie-
instrumenten en de preventie van gendergerelateerd geweld;

Gelijkheid centraal stellen in het EU-beleid

1. benadrukt dat genderbudgettering een integraal deel van de begrotingsprocedure moet 
uitmaken tijdens alle fases en in alle begrotingslijnen, zodat de begrotingsuitgaven een 
efficiënt instrument worden om gendergelijkheid te bevorderen; dringt erop aan dat 
gendermainstreaming consequent wordt toegepast in alle EU-programma’s, financiële 
instrumenten en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI);

2. herhaalt zijn verzoek om meer investeringen in de bescherming van de rechten van 
vrouwen en meisjes; dringt aan op begrotingstoewijzingen ter ondersteuning van de 
economische onafhankelijkheid van vrouwen door middel van EU-programma’s en -
fondsen, zoals Cosme, Horizon 2020 en het EFSI;

3. pleit voor meer synergieën tussen de beschikbare instrumenten om gendergelijkheid te 
bevorderen en het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren; wijst nogmaals op 
de noodzaak van meer inspanningen ter ondersteuning van de meest kwetsbare 
vrouwen, waaronder vrouwen met een handicap, alleenstaande moeders, migranten en 
vrouwen die tot etnische of seksuele minderheden behoren;

4. dringt erop aan dat de uitgaven voor gendergelijkheid worden nagegaan en dat er 
passende indicatoren en een specifieke methodologie worden vastgesteld, met name met 
betrekking tot de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, geweld, seksuele 
intimidatie en de toegang van vrouwen tot seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten;
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5. verzoekt de EU de begrotingstoewijzing voor maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor de rechten van de vrouw in Europa en het zuidelijk halfrond te verhogen;

6. herinnert aan de belangrijke rol van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE), en aan de noodzaak van een geconsolideerde begroting voor het verzamelen 
van gegevens en het verwerven van expertise op het gebied van gendergelijkheid; pleit 
ervoor de begroting, de personeelsformatie en de onafhankelijkheid van het EIGE 
ongemoeid te laten.


