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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de Begrotingscommissie 
als commissie ten principale de volgende suggesties op te nemen in haar ontwerpresolutie:

1. dringt er bij de Commissie op aan zich meer in te zetten om snellere vooruitgang te boeken 
met de algemene tenuitvoerlegging van het beginsel van genderbudgettering als essentieel 
instrument ter bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen; is ingenomen met de 
bereidheid van de Commissie om gendermainstreaming systematisch in het 
begrotingsproces toe te passen en ziet uit naar de studie inzake de haalbaarheid van 
genderbudgettering binnen het begrotingsproces van de EU; 

2. veroordeelt de backloading van meerjarenprogramma's door de Commissie en moedigt de 
Commissie aan vastleggingsniveaus vast te stellen die in lijn liggen met het gemiddelde 
niveau welke in het meerjarige financiële kader was voorzien, en, meer bepaald:
 wijst er op dat, hoewel de vastleggingen voor 2009 ten behoeve van onderdeel 5 

"Gelijkheid van mannen en vrouwen" van het Progress-programma (post 04 04 01 05) 
een niveau van 12% hebben bereikt, de totale vastleggingen en betalingen voor de 
periode 2007-2009 tussen 11,1% en 11,2% liggen, waardoor ze achterblijven bij de 
toewijzing van 12% voor onderdeel 5; bovendien liggen de totale kredieten voor het 
Progress-programma onder het gemiddeld meerjarig niveau; verzoekt de Commissie 
derhalve met klem deze cijfers, inzonderheid afdeling 5, in overeenstemming te 
brengen met Besluit 1672/2006/EG;

 stelt vast dat het programma Daphne III (bestrijding van geweld, post 18 04 07) niet 
volledig heeft kunnen profiteren van de stijging van zijn begroting, dringt er derhalve 
bij de Commissie op aan om de vastleggingsniveaus op te hogen naar het gemiddelde 
niveau welke in de financiële toewijzing voor het meerjarenprogramma was voorzien 
(116,85 miljoen EUR voor 2007-2013, Besluit 779/2007/EG);

3. betreurt de inefficiëntie die de Commissie aan den dag legt bij de werving van de directeur 
van het Europees Instituut voor gendergelijkheid, opgericht bij Verordening (EG) nr. 
1922/2006 van 20 december 2006; oordeelt dat rang AD 13 toereikend is om leiding te 
geven aan het instituut en dat verhoging van de rang voor de functie van directeur voor 
meer vrouwen dan mannen een nadeel kan zijn (doordat dit het aandeel vrouwen in de 
hoogste functies geleidelijk zou verminderen), dit getuigt niet van een genderneutrale
aanpak; zij is tegen het voorstel van de Commissie om de rang voor de functie te wijzigen 
van AD 13 in AD 14.
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