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 PROCEDUREVERLOOP  

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid benoemde op haar vergadering van 
26 juli 2004 Lissy Gröner tot rapporteur voor advies. 

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergadering(en) van ... . 

Op dezelfde/laatstgenoemde vergadering hechtte zij met ... stemmen voor en ... tegen bij ... 
onthouding(en)/met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende suggesties. 

Bij de stemming waren aanwezig: ... (voorzitter/waarnemend voorzitter), ... (ondervoorzitter), 
Lissy Gröner (rapporteur voor advies), ... (verving ...), ... (verving ... overeenkomstig artikel 
153, lid 2 van het Reglement), ... en ... . 
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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid heeft de begrotingsprocedure 
2005 gevolgd voorzover mogelijk omdat 2004 het jaar was met de grootste uitbreiding 
van de Europese Unie tot dusverre en het jaar waarin Europese verkiezingen werden 
gehouden. 

2. De commissie ging bij haar werkzaamheden uit van de principes die zijn verankerd in het 
Verdrag van Amsterdam en heeft een breed scala van communautaire beleidsmaatregelen 
onderzocht vanuit het oogpunt van gelijke kansen en bescherming van de rechten van de 
vrouw, waarbij moet worden opgemerkt dat gender mainstreaming niet alleen betrekking 
heeft op maatregelen die specifiek zijn opgesteld om gelijke kansen van mannen en 
vrouwen te bevorderen, maar op de bescherming van de positie en de rechten van de 
vrouw in àlle begrotingsposten. De commissie stelt met teleurstelling vast dat er nog niets 
terechtgekomen is van gender budgeting. 

3. Ten aanzien van de controle op de implementatie van het beleid dat gefinancierd wordt uit 
de Gemeenschapsbegroting onderschrijft de commissie volledig de voorstellen in de 
begrotingslijnen voor 2005 om met name op die gebieden resultaten te boeken waar 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog altijd bestaat. 

4. Met het oog op vergelijkbare doelstellingen die in de afgelopen jaren in vele 
begrotingslijnen zijn geïmplementeerd, op voorstel van de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid, zijn de voorstellen voor de Begroting 2005 hoofdzakelijk 
gericht op verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen. 

5. Overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het EG-Verdrag is gelijkheid van mannen en vrouwen 
een fundamenteel beginsel van de EU en moet het in alle communautaire acties en 
programma's worden toegepast. De Commissie moet er derhalve voor zorgen dat er bij de 
uitvoering van de begroting rekening wordt gehouden met gendergelijkheid - dat er een 
genderbalans wordt bereikt in alle uitgaven op alle beleidsterreinen van de EU. 

6. De Commissie moet een effectief rapportagesysteem opzetten aan de hand waarvan 
duidelijk kan worden vastgesteld welke gevolgen verschillende begrotingslijnen voor 
mannen en vrouwen hebben, hoe er in de begrotingsuitgaven rekening werd gehouden met 
gendergelijkheid en welke projecten werden gefinancierd om een genderbalans te 
bereiken. Dit zou met name gedaan moeten worden voor die begrotingslijnen waar 
uitdrukkelijk uitgaven zijn voorzien ter bevordering van gendergelijkheid en de 
bescherming van de rechten van de vrouw. 

7. De Uitgaven voor administratief beheer —  Communautaire strategie inzake de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen omvatten (Artikel 04 01 04 05) "uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die door de Commissie aan een uitvoerend orgaan wordt 
gedelegeerd overeenkomstig het communautaire recht". De gedragscode inzake het 
oprichten van een Uitvoerend Orgaan verplicht de Commissie ertoe het Parlement op de 
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hoogte te stellen wanneer zij overweegt een dergelijk orgaan op te richten, 
overeenkomstig de begrotingsprocedure en met inachtneming van het 
transparantiebeginsel. Bij weten van het Parlement is een dergelijk orgaan niet opgericht 
en derhalve moet de verwijzing worden geschrapt. 

8. Voor de implementatie van het Beijing Platform voor Actie en de Lissabon-strategie is 
meer betrokkenheid van vrouwen bij de economische besluitvorming nodig. Vrouwen 
vormen een minderheid in de hogere echelons van werkgeversorganisaties en in het 
bestuursapparaat van werknemersorganisaties. Sociale partners spelen een belangrijke rol 
bij de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen door middel van collectief 
overleg. In de begroting wordt geen melding gemaakt van strategieën en positieve 
discriminatie-programma's om tot een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen bij 
de sociale partners te komen. 

9. Het huidige programma inzake de communautaire kaderstrategie betreffende 
gendergelijkheid loopt af op 31.12.2005. Tegelijkertijd loopt het communautaire 
actieprogramma ter bestrijding van discriminatie af. Het is daarom noodzakelijk om voor 
de periode na 2005 een nieuw programma inzake gendergelijkheid voor te bereiden en 
voor een soepele overgang van het communautair beleid op dit gebied te zorgen. Het 
nieuwe programma zou niet ten koste mogen gaan van de oprichting van het Europees 
genderinstituut. 

10. In de conclusies van de ministeriële conferentie van Limerick op 7 mei 2004 en in de 
conclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken op 1-2 juni 2004 is bepaald dat er een Europees genderinstituut wordt 
opgericht. Derhalve wordt voorgesteld een nieuwe begrotingslijn te creëren om de 
oprichting van het instituut voor te bereiden (04 05 04). Het zou een aanvulling moeten 
vormen op het programma inzake de Communautaire strategie inzake de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. 

11. Implementatie van het gendergelijkheidsbeginsel in het informatiebeleid van de EU is van 
essentieel belang om ervoor te zorgen dat vrouwen volledig deelnemen aan de 
informatiemaatschappij. Deze algemene doelstelling moet worden aangevuld met speciale 
uitgaven ter verbetering van de informatievoorziening aan de burgers. 

12. De politieke context  van de MEDA-regio wordt gekenmerkt door ernstige spanningen en 
voortdurende verslechtering van de situatie, met name eind 2004 en begin 2005. 
Deelname van vrouwen aan de voorkoming en de oplossing van conflicten, 
vredesonderhandelingen, verzoening en wederopbouw voor de ontwikkeling en de 
handhaving van duurzame vrede en democratisering van de MEDA-regio moet worden 
gewaarborgd.  

13. In overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad van Thessaloniki, moeten 
vrouwen een actieve rol spelen bij vredestichting en -handhaving. Europese hulp aan 
landen die verwoest zijn door gewapende conflicten en oorlog, zoals de Westelijke 
Balkan, Afghanistan en Irak, moet uitdrukkelijk worden aangewend om deze rol van 
vrouwen aan te moedigen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat oorlogen 
en conflicten buitenproportionele gevolgen hebben voor vrouwen en meisjes en dat er op 
grote schaal extreem geweld wordt gepleegd. 
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14. Het Partnerschap voor Toetreding is de hoeksteen van de betrekkingen tussen de EU en 
Turkije en de middelen voor pretoetredingssteun aan Turkije (Artikel 22 02 04 01) zijn 
aanzienlijk gestegen. Met name met het oog op het besluit dat genomen moet worden door 
de Europese Raad van december 2004 is het van cruciaal belang dat Turkije gesteund 
wordt  in zijn pogingen om de mensenrechten verder te verbeteren, en met name de 
rechten van de vrouw, en te eisen dat voldaan wordt aan de criteria van Kopenhagen. In 
het periodiek verslag over de vorderingen op de weg naar toetreding van Turkije van 2003 
werd geconstateerd dat de rechten van de vrouw nog onvoldoende worden beschermd en 
dat vrouwen het slachtoffer zijn van ernstige vormen van geweld. 
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