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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat in het vooruitzicht van de toetreding van nieuwe lidstaten, de Commissie 
in haar besluit van 27 februari 2002 ten aanzien van de jaarlijkse beleidsstrategie, in het 
kader van de opstelling van de begroting voor 2003, als hoofdprioriteit de uitbreiding van 
de Unie heeft aangewezen en als nauw daarmee verbonden prioriteiten veiligheid en 
stabiliteit alsmede een duurzame en sociale economie.

1. is ingenomen met de beleidsprioriteiten van de Commissie voor de begroting van 2003, 
voorzover de uitbreiding en de voorbereiding daarop van de administratie als absolute 
prioriteiten voor de Unie moeten worden beschouwd; wijst op het belang dat zij in het 
licht van de doelstellingen van de topconferenties van Lissabon en Barcelona hecht aan 
een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt van de vergrote Unie, met name 
om de sociaal-economische situatie van vrouwen in de nieuwe landen te verbeteren en aan 
het toekennen van de nodige financiële middelen daarvoor bij de opstelling van de 
begroting;

2. wijst erop dat overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het EG-Verdrag, het bevorderen van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen een grondbeginsel van de Unie is en een horizontale 
doelstelling van alle communautaire maatregelen en beleidspunten; dringt er nogmaals op 
aan bij de opstelling van de begroting in voldoende mate rekening te houden met de 
gendergelijkheid als permanente hoofddoelstelling, overeenkomstig het beginsel van 
"gender budgeting";

3. is ingenomen met de aanmerkelijke vooruitgang die geboekt is bij de uitvoering van de 
begroting voor 2003 wat betreft de doelstellingen en de programmeringsperiode van de 
structuurfondsen, hetgeen blijkt uit het bestedingspercentage (89%), dat ver boven dat van 
2002 (71%) ligt; vestigt echter vooral de aandacht op het volstrekt ontbreken van 
gegevens over maatregelen ter vergroting van de gendergelijkheid, waaraan de fondsen 
hun medewerking hebben verleend en verzoekt de Commissie hierin zo spoedig mogelijk 
te voorzien;

4. gaat ervan uit dat de besteding van begrotingsmiddelen een uiteenlopend effect heeft voor 
mannen en vrouwen, wegens de hardnekkige ongelijkheid; wijst erop dat de 
begrotingsgegevens voor het begrotingsjaar 2003 nauwelijks informatie verschaffen over 
de omvang en het effect van de middelen die worden besteed aan maatregelen ter 
bevordering van de gendergelijkheid, op het punt van de geslachtsspecifieke 
vooruitzichten ("gender mainstreaming"), en verzoekt de Commissie het Parlement 
onverwijld de daarop betrekking hebbende gegevens te doen toekomen.


