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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 2004 het jaar van de uitbreiding was, en de hoofdprioriteit voor de 
begroting was er pro-actief voor te zorgen dat het integratieproces van de tien nieuwe 
lidstaten soepel zou verlopen,

1. betreurt het feit dat het kwijtingsverslag onvoldoende relevante informatie geeft over de 
mate waarin deze prioriteit is verwezenlijkt, in het bijzonder met betrekking tot de gelijke 
kansen voor vrouwen in de uitgebreide Unie;

2. herinnert de Commissie eraan dat de bepalingen van het Verdrag van Nice impliceren dat 
een zeer groot aantal communautaire beleidsterreinen en maatregelen bekeken moeten 
worden vanuit het gezichtspunt van de gelijke kansen;

3. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie in zijn resolutie van 3 juli 2003 over gender 
budgeting1, en betreurt het dat het kwijtingsverslag niet de mogelijkheid geeft het effect 
van de begroting vanuit het genderoogpunt te evalueren; betreurt het ontbreken van 
budgettaire gegevens over middelen die zijn toegewezen aan de bevordering van 
gendergelijkheid in de context van verschillende begrotingslijnen;

4. herinnert de Commissie aan zijn verzoek om de relevante informatie over gender 
mainstraiming beleid: betreurt het dat de Commissie deze informatie niet heeft verschaft; 
herhaalt zijn verzoek om gender-specifieke gegevens in het kwijtingsverslag;

5. is ingenomen met de vooruitgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van de begroting 
2004 met betrekking tot alle doelstellingen en de programmeringsperiode voor de 
structuurfondsen, namelijk een uitvoeringspercentage van 99% voor de 
betalingskredieten, ver boven de cijfers van 2003 (89%);

6. neemt kennis van het lage uitvoeringspercentage van de betalingskredieten voor het 
Daphne-programma, maar aanvaardt de argumenten van de Commissie aangaande de 
handhaving van hoge kwaliteitsnormen voor de projecten die door het programma worden 
gesubsidieerd, verzoekt de Commissie dringend de noodzakelijke maatregelen te nemen 
die leiden tot verbetering van de kwaliteit van de voorstellen, en verhoging van het 
uitvoeringspercentage van de betalingskredieten.

  
1 PB C 74 E van 24.3.2004, blz. 476.


