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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:

Algemene opmerkingen

1. merkt op dat 2006 het laatste jaar is van de financiële vooruitzichten 2000-2006 en het 
laatste jaar van verschillende langetermijnprogramma's die snel moeten worden 
uitgevoerd, maar die ook indirect moeten bijdragen tot het formuleren van de nieuwe 
politieke richtsnoeren voor de financiële vooruitzichten 2007-2013;

2. meent dat het ondanks de huidige moeilijkheden in de begrotingsprocedure voor 2006 
belangrijk is dat de Europese Unie haar verantwoordelijkheid blijft opnemen voor een 
socialer en meer competitief Europa en betreurt het gebrek aan ambitie van de Commissie 
in dit opzicht;

3. stelt met spijt vast dat genderbudgetting nog steeds niet wordt toegepast; merkt op dat 
overeenkomstig de in het Verdrag van Amsterdam vastgelegde beginselen, de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid een hele reeks van communautaire 
beleidskeuzes en maatregelen behandeld heeft vanuit het standpunt van gelijke kansen en 
de bescherming van de vrouwenrechten; merkt in dit verband op dat gendermainstreaming 
niet alleen van toepassing moet zijn op specifieke maatregelen die gelijke kansen moeten 
bevorderen, maar ook moet worden uitgebreid tot het verdedigen van de positie van de 
vrouwen en vrouwenrechten in de context van alle begrotingsposten;

4. onderstreept dat overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het EG-Verdrag de bevordering van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen een fundamentele doelstelling van de Gemeenschap 
is, welke gerespecteerd moet worden in elk communautair optreden; benadrukt daarbij dat 
de Commissie ervoor moet zorgen dat bij de uitvoering van de begroting rekening wordt 
gehouden met de gelijkheid van mannen en vrouwen en dat elk optreden beoordeeld moet 
worden in het licht van de verschillende gevolgen ervan voor mannen en vrouwen;

5. benadrukt dat de Commissie een rapportagesysteem moet ontwikkelen dat de gevolgen 
van de diverse begrotingslijnen voor mannen en vrouwen duidelijk maakt en dat toont op 
welke wijze gendergelijkheid in aanmerking is genomen bij de begrotingsuitgaven en 
welke projecten gefinancierd zijn om een genderevenwicht te bereiken, met name voor 
begrotingslijnen die expliciet voorzien in uitgaven voor de bevordering van 
gendergelijkheid en de bescherming van vrouwenrechten, zoals bijvoorbeeld 
begrotingslijnen op het gebied van zelfstandige arbeid en sociale bescherming;

6. wijst erop dat soortgelijke doelstellingen reeds in de vorige jaren in begrotingslijnen 
geïntroduceerd waren op voorstel van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid, en dat de voorstellen voor de begroting 2006 vooral tot doel hebben 
deze doelstellingen te realiseren;

7. erkent dat in het voorontwerp van begroting een verhoging van de kredieten wordt 
voorgesteld voor een aantal van de begrotingslijnen inzake gendergelijkheid en de 
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bescherming van vrouwenrechten, in de lijn van het standpunt van het vorige jaar, en kijkt 
uit naar het beoordelingsrapport over deze financiële instrumenten dat in 2005 zal worden 
gepubliceerd;

8. betreurt de aanpak van de Commissie om programma's te doen samensmelten, zoals dat 
nu wordt voorgesteld; is gekant tegen het idee om het programma voor gendergelijkheid 
onder de paraplu van het PROGRESS-programma te brengen en om het specifieke 
programma ""Geweldbestrijding (Daphne) en drugspreventie en -voorlichting" te 
integreren in het algemene programma “Grondrechten en justitie”(COM(2005)0122); is 
van mening dat het integreren van de meer specifieke programma's in algemene 
programma's ten koste zou kunnen gaan van de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van 
het beleid voor gendergelijkheid en vrouwenrechten; vraagt in afwachting dat het budget 
dat is uitgetrokken voor de uitvoering van specifieke programma's en richtlijnen, niet 
verminderd wordt;

Specifieke gebieden

1. stelt een verhoging voor van de kredieten voor het tweede actieprogramma "Maatregelen 
ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen, Daphne II (post 18 04 01 
02), met het oog op de toetreding van de nieuwe lidstaten; merkt op dat het 
Daphneprogramma een doeltreffend en belangrijk instrument is gebleken voor de 
bestrijding van geweld, maar dat in vele gevallen potentiële partners uit de nieuwe 
lidstaten met problemen te kampen hebben en bijkomende steun goed zouden kunnen 
gebruiken; is dan ook van mening dat bijkomende middelen nodig zijn om informatie en 
steun te verstrekken aan potentiële partners in deze nieuwe lidstaten;

2. onderstreept dat het essentieel is verder doeltreffende maatregelen te ontwikkelen voor het 
realiseren van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en wijst met name op de volgende 
maatregelen: met betrekking tot de Europese vrouwenlobby (post 04 05 01), vindt dat het 
huidige niveau van financiering niet toereikend is gezien de nieuwe taken die de 
organisatie op zich moet noemen in de uitgebreide Unie van 25 lidstaten; met betrekking 
tot vrouwenorganisaties (post 04 05 03),vindt dat het huidige niveau van financiering niet 
toereikend is gezien  het toegenomen aantal potentiële partners in de uitgebreide Unie en 
hun specifieke behoeften; vindt voorts dat de financiering van deze initiatieven moet 
worden opgetrokken;

3. wijst op de noodzaak voorbereidende stappen te ondernemen voor de oprichting van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid zoals gevraagd in de conclusies van de 
ministeriële bijeenkomst van 7 mei 2004 te Limerick en de conclusies van de Raad 
Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken van 1 en 2 juni 
2004, en herbevestigd in de conclusies van de Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken van 2 en 3 juni 2005; stelt voor een nieuwe 
begrotingspost te creëren voor dit doel (04 05 04 "p.m.");

4. wijst erop dat de pretoetredingssteun voor Turkije (post 22 02 04 01) blijft toenemen, 
maar dat het cruciaal is steun te verlenen aan de inspanningen van Turkije om de 
bescherming van de mensenrechten, en met name vrouwenrechten verder te verbeteren en 
te eisen dat de criteria van Kopenhagen worden nageleefd; merkt op dat in het periodiek 
rapport van de Commissie over de vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding 
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(COM(2004)0656) verklaard wordt dat de bescherming van de vrouwenrechten in Turkije 
ontoereikend is en dat er weinig vooruitgang zijn geboekt in de bestrijding van geweld 
tegen vrouwen; stelt voor dat een bepaald percentage van de middelen bestemd wordt 
voor acties en programma's gebaseerd op een voldoende niveau van financiering en 
gericht op het verbeteren van de gendergelijkheid en de bescherming van vrouwenrechten, 
met name de acties die samen met vrouwenorganisaties in de lidstaten worden opgezet;

5.. benadrukt dat de begroting de strategie van het Beijing Platform voor Actie en de 
Lissabonstrategie moet weerspiegelen om te komen tot een evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen onder de sociale partners, groeiende betrokkenheid van 
vrouwen in de economische besluitvorming en meer toegang voor vrouwen tot onderwijs 
en tot acties en programma's in verband met onderzoek en technologie; is van mening dat 
de financieringsniveaus voor de desbetreffende programma's in dit verband moeten 
worden verhoogd en dat een bepaald percentage moet worden besteed aan acties ter 
verbetering van de gendergelijkheid in deze gebieden;

6. wijst erop dat, om de deelname van vrouwen in de informatiemaatschappij te verzekeren, 
het essentieel is het beginsel van gendergelijkheid toe te passen in dit specifiek gebied van 
communautair beleid; is van mening dat deze doelstelling moet worden aangevuld met 
specifieke uitgaven voor een betere verspreiding van informatie aan de burgers op dit 
gebied.


