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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat gendergelijkheid zoals vastgelegd in artikel 8 VWEU, een van de 
waarden is waarop de Unie berust en dat de Unie zich ertoe verbonden heeft bij elk 
optreden gendermainstreaming te bevorderen;

B. overwegende dat het 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;

1. benadrukt dat de rechten van de vrouw en een gendergelijkheidsperspectief op alle 
terreinen in het beleid geïntegreerd en gewaarborgd moeten worden, met name in het 
licht van de gendereffecten van de COVID-19-pandemie op de rechten van de vrouw en 
de achteruitgang op het gebied van vrouwenrechten in verscheidene lidstaten; pleit 
daarom opnieuw voor de toepassing van genderbudgettering in alle stadia van de 
begrotingsprocedure;

2. is bezorgd over het feit dat de Rekenkamer in haar Speciaal verslag nr. 10/21 over 
gendermainstreaming in de EU-begroting (“Speciaal verslag van de Rekenkamer”)1 
heeft vastgesteld dat de Commissie gendermainstreaming niet adequaat heeft toegepast, 
onvoldoende gebruik heeft gemaakt van naar geslacht uitgesplitste gegevens en 
indicatoren, en weinig informatie heeft gepubliceerd over de algemene impact van de 
begroting van de Unie op gendergelijkheid;

3. is ingenomen met het feit dat gendergelijkheid en gendermainstreaming een van de 
horizontale beginselen is voor de fondsen van de Unie in het meerjarig financieel kader 
voor 2021-2027 en in de faciliteit voor herstel en veerkracht, en dringt erop aan te 
beginnen met het verrichten van gendereffectbeoordelingen, genderdoelstellingen en 
gendermonitoring, zoals uiteengezet in het Speciaal verslag van de Rekenkamer;

4. verzoekt de Commissie de rechtsstaat in de Unie te versterken en zo de grondrechten en 
gelijkheid te beschermen, door het conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat toe 
te passen op de toegang tot middelen van de Unie.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_NL.pdf
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