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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. herinnert eraan dat bevordering van gendergelijkheid een fundamentele doelstelling van 
de Gemeenschap is; herhaalt daarom het verzoek om in de EU-begroting de 
genderbegrotingsaanpak te volgen en herhaalt dat op alle niveaus van het 
begrotingsproces op alle beleidsterreinen een gendergelijkheidsperspectief moet worden 
opgenomen, door middel van genderbegroting;

2. stelt vast dat de EU-begroting niet genderneutraal is en verschillende effecten heeft op 
vrouwen en mannen; herhaalt daarom het verzoek bij alle effectbeoordelingen
gendereffectbeoordeling op te nemen; 

3. is tevreden met de budgetverhoging van het programma voor de bestrijding van geweld –
Daphne III; is evenwel van mening dat het budget voor de zevenjarenperiode van het 
programma gelijk moet worden gespreid; stelt daarom een overeenkomstige verhoging 
voor van het budget voor 2008;

4. herinnert eraan dat aan onderdeel 5 van het communautaire programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit — Progress1, dat betrekking heeft op de 
"Gelijkheid van mannen en vrouwen", in 2007 aanzienlijk minder dan 12% van het totale 
budget van het programma werd toegewezen; stelt vast dat het onderdeel in 2008 nog 
altijd niet de volle 12% van het totale budget van het programma krijgt; vraagt daarom een 
verhoging van het budget voor onderdeel 5;

5. benadrukt dat steun voor netwerken op Europees niveau in het kader van onderdeel 5 van 
het Progress-programma belangrijk is, met name steun voor de Europese Vrouwenlobby, 
gelet op de staat van dienst hiervan door het succesvolle optreden de vorige jaren;

6. benadrukt dat adequate financiering belangrijk is om een succesvolle start en werking van 
het Europees Instituut voor gendergelijkheid mogelijk te maken; 

7. benadrukt dat het belangrijk is dat wordt gegarandeerd dat de uitgaven voor het Europese 
Jaar van de interculturele dialoog (2008) op gendergebied in evenwicht zijn.

  
1 Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 (PB L 315 van 
15.11.2006, blz. 1).


