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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat het jaar 2006, als Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers, het 
publiek ervan bewust heeft gemaakt dat mobiliteit een essentiële factor is voor een echte 
Europese arbeidsmarkt en de grondslag heeft gelegd voor het Europees Jaar van gelijke 
kansen voor eenieder,

1. herinnert de Commissie eraan dat overeenkomstig artikel 3, lid 2 van het EG-Verdrag de 
bevordering van gendergelijkheid een fundamentele doelstelling van de Gemeenschap is,
die in alle activiteiten van de Gemeenschap in acht dient te worden genomen; onderstreept 
voorts dat de Commissie ervoor moet zorgen dat bij de tenuitvoerlegging van de begroting 
met gendergelijkheid rekening wordt gehouden en dat acties moeten worden geëvalueerd
vanuit het oogpunt van het verschil in impact voor mannen en vrouwen;

2. constateert tot zijn spijt dat de praktijk van gender budgeting nog steeds niet wordt 
toegepast, herhaalt derhalve het  in zijn resolutie van 3 juli 2003 over gender budgeting1

geformuleerde verzoek om het genderperspectief naar behoren in aanmerking te nemen als 
prioritaire doelstelling bij de begrotingsplanning;

3. herhaalt zijn verzoek om informatie over de integratie van de genderdimensie en 
genderspecifieke gegevens in de kwijtingsverslagen op te nemen; betreurt dat de 
Commissie deze informatie niet heeft verstrekt;

4. is verheugd over het bestedingspercentage van de begroting 2006 met betrekking tot alle 
doelstellingen en de programmeringsperiode van de Structuurfondsen (ESF), hetgeen 
neerkomt op een uitvoeringspercentage van 99% voor betalingen; is evenwel bezorgd over 
de toename van de nog uitstaande verplichtingen en het risico dat de verplichtingen voor 
deze uitgaven komen te vervallen; verzoekt de Commissie dan ook een oplossing te 
vinden voor deze situatie door de regelgeving voor de periode 2007-2013 om in 
aanmerking te komen voor uitgaven in het kader van de ESF te vereenvoudigen alsook 
door uitbreiding van de toepassing van het geïntegreerde beheerssysteem (IACS) tot de 
ESF, aangezien de controlesystemen in de lidstaten over het algemeen niet of slechts in 
gebrekkig werken;

5. stelt tot zijn spijt vast dat er geen verbetering is opgetreden voor wat betreft het ontbreken 
van gegevens betreffende activiteiten ter bevordering van gendergelijkheid waarvoor ESF-
steun is uitgetrokken en herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om deze situatie te 
verhelpen;

6. wijst erop dat ondanks de financiële steun uit de ESF voor doelstellingen 1, 2 en 3 voor de 
bestrijding van werkloosheid, de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en de 
bevordering van de integratie op de arbeidsmarkt, het betreurenswaardig is dat het 
Gemeenschapsinitiatief EQUAL niet langer een belangrijk instrument is om 
genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan; is van oordeel dat, nu de beginselen 

                                               
1 PB C 74 E van 24.3.2004, blz. 746
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van het EQUAL-programma in de belangrijkste ESF-programma's zijn opgenomen,  een 
helpdeskdienst voor NGO's noodzakelijk is om deze in de gelegenheid te stellen hun 
werkzaamheden voort te zetten;

7. stelt vast dat het bestedingspercentage van de kredieten in het kader van het Daphne-
programma laag blijft en dringt er bij de Commissie op aan de noodzakelijke stappen te 
ondernemen om hierin verandering te brengen en te voorkomen dat 
betalingsverplichtingen komen te vervallen;

8. is van oordeel dat meer aandacht moet worden besteed aan de bevordering van de 
deelname van vrouwen aan de kennissamenleving en de arbeidsmarkt, respectievelijk aan 
hooggekwalificeerde opleidingsprogramma's en de inzet van vrouwen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologieën.
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