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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat 2007 gold als Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen, waarin 
speciale aandacht werd besteed aan de diverse vormen van discriminatie waarmee 
vrouwen vaak te maken krijgen, 

B. overwegende dat door hardnekkige genderongelijkheden de besteding van de 
begrotingsmiddelen voor mannen anders uitwerkt dan voor vrouwen,

1. herinnert de Commissie eraan dat ingevolge artikel 3, lid 2, van het EG-Verdrag 
bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen één van de grondbeginselen van 
de EU is en als doelstelling relevantie heeft voor het gehele scala van activiteiten en 
beleidsterreinen van de Gemeenschap;

2. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om de gendergelijkheid naar behoren als 
blijvende prioritaire doelstelling in de begrotingsplanning op te nemen, in 
overeenstemming met het beginsel van genderbudgettering, zoals het in zijn resolutie van 
3 juli 2003 heeft gevraagd, en betreurt het uitblijven van de haalbaarheidsstudie van de 
Commissie hiernaar; 

3. betreurt dat in het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting 
2007 niet wordt aangegeven of de begroting enige positieve bijdrage heeft geleverd aan 
de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen;

4. stelt voor dat de Rekenkamer in zijn jaarverslagen en speciale verslagen het aspect van de 
gendergelijkheid betrekt, met name relevante informatie over gender mainstraimingbeleid
en over de beschikbaarheid van gender-specifieke gegevens.
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