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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 in artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie is voorzien dat de Unie er bij elk optreden naar moet streven de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid tussen hen moet bevorderen;

B. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk heeft aangedrongen op voldoende 
financiering voor het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), voor het 
programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap”, voor het daaropvolgende programma 
“Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” (CERV) en voor zijn onderdeel “Daphne”;

C. overwegende dat er voor de begroting van de Unie voor 2022 een belangrijke rol moet 
worden weggelegd bij het economisch herstel van de Unie, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden geschonken aan die sectoren, waarin vrouwen sterk oververtegenwoordigd 
zijn, die essentieel waren tijdens de pandemie of die zwaar getroffen zijn door de 
daaropvolgende economische crisis;

D. overwegende dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de sector digitale 
economie, en in de sectoren wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) 
voor wat betreft onderwijs, opleiding en werkgelegenheid;

1. herhaalt zijn dringende verzoek om gendermainstreaming en genderbudgettering in de 
hele begrotingsprocedure toe te passen;

2. verzoekt de Commissie, in het kader van de beoordeling van de nationale 
herstelplannen, specifieke aanbevelingen te doen waarin wordt gewezen op de behoefte 
aan investeringen om de volledige participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
bevorderen;

3. roept de Commissie op vaart te zetten achter de invoering van een methodologie, in 
nauwe samenwerking met het Parlement, voor het meten van relevante genderuitgaven, 
zoals uiteengezet in het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie 
betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel 
beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart 
voor de invoering van nieuwe eigen middelen1;

4. verzoekt de Commissie de begroting van het EIGE te verhogen, zodat gendergelijkheid 
in de Unie kan worden bevorderd, met name tegen de achtergrond van de gevolgen van 
de COVID-19-pandemie voor vrouwen;

5. herhaalt zijn verzoek om een afzonderlijke begrotingslijn toe te wijzen aan het 
onderdeel van het CERV-programma dat gewijd is aan de bevordering van 
gendergelijkheid; herhaalt zijn verzoek om meer middelen beschikbaar te stellen voor 

1 PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
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het onderdeel “Daphne”;

6. wijst op het belang van het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen 
voor het bevorderen van gendergelijkheid, werkgelegenheid van en toegang tot de 
arbeidsmarkt voor vrouwen, faciliteiten voor kinderopvang en langdurige zorg;

7. pleit ervoor met de begroting de participatie van vrouwen in en hun belangstelling voor 
de digitale economie en de STEM-sectoren en -functies aan te moedigen door middel 
van Unieprogramma’s, waaronder het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.


