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VERORDENING (EG) Nr. …/2006

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot oprichting van een Europees Instituut voor gendergelijkheid

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 13, 

lid 2, en artikel 141, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag2,

  

1 PB C 24 van 31.1.2006, blz. 29.
2 Advies van het Europees Parlement van 14 maart 2006 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad), Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van … (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekend-
gemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondbeginsel van de Europese Unie. De 

artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verbieden 

discriminatie op grond van geslacht en bepalen dat de gelijkheid van vrouwen en mannen

op alle gebieden moet worden gewaarborgd.

(2) In artikel 2 van het Verdrag wordt het bevorderen van gelijkheid van vrouwen en mannen

een van de hoofdtaken van de Gemeenschap genoemd. Voorts bepaalt artikel 3, lid 2, van 

het Verdrag dat de Gemeenschap bij elk optreden ernaar moet streven ongelijkheden op te 

heffen en de gelijkheid van vrouwen en mannen actief te bevorderen, zodat de dimensie 

van gendergelijkheid in al het communautaire beleid wordt geïntegreerd.

(3) Artikel 13 van het Verdrag geeft de Raad de bevoegdheid passende maatregelen te nemen 

om discriminatie, onder andere op grond van geslacht, op alle gebieden waarop de 

Gemeenschap bevoegd is, te bestrijden.

(4) Het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen in werk-

gelegenheid en beroep is verankerd in artikel 141 van het Verdrag en er bestaat al uit-

gebreide wetgeving voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen wat betreft toe-

gang tot het arbeidsproces en arbeidsvoorwaarden, waaronder gelijke beloning.
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(5) In het eerste aan de voorjaarsbijeenkomst van de Raad van 2006 gerichte jaarverslag van 

de Commissie over de gelijkheid van vrouwen en mannen werd geconcludeerd dat er op de 

meeste beleidsterreinen grote genderverschillen bestaan, dat ongelijkheid van vrouwen en 

mannen een multidimensionaal verschijnsel is dat moet worden aangepakt door een 

combinatie van veel verschillende beleidsmaatregelen, en dat er meer inspanning vereist is 

om de doelen van de strategie van Lissabon te verwezenlijken.

(6) De Europese Raad van Nice van 7-9 december 2000 verklaarde dat er moest worden 

gewerkt aan “verbetering van de kennis, aan bundeling van de middelen en aan 

uitwisseling van de ervaringen, met name door een Europees Instituut voor 

gendergelijkheid tot stand te brengen”.

(7) Uit de haalbaarheidsstudie die in opdracht van de Commissie is uitgevoerd, kwam naar 

voren dat er een duidelijke rol is weggelegd voor een Europees instituut voor gendergelijk-

heid wat betreft de uitvoering van sommige van de taken die de bestaande instellingen 

thans niet verrichten, met name op het gebied van coördinatie, centralisatie en verspreiding 

van onderzoeksgegevens en informatie, de opbouw van netwerken, het zichtbaarder maken 

van de gelijkheid van vrouwen en mannen, het belichten van het genderperspectief en de 

ontwikkeling van hulpmiddelen voor een betere integratie van gendergelijkheid in al het 

communautaire beleid.

(8) Het Europees Parlement riep de Commissie in zijn resolutie van 10 maart 2004 over het 

beleid van de Europese Unie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen1 op sneller werk 

te maken van de oprichting van een instituut.

  

1 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 638.
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(9) De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 

1-2 juni 2004 en de Europese Raad van 17-18 juni 2004 steunden de oprichting van een 

Europees Instituut voor gendergelijkheid en de laatstgenoemde verzocht de Commissie een 

specifiek voorstel in te dienen.

(10) Het verzamelen, analyseren en verspreiden van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 

informatie en gegevens over de gelijkheid van vrouwen en mannen, het ontwikkelen van 

geschikte hulpmiddelen om alle vormen van discriminatie op grond van geslacht uit te 

bannen en de genderdimensie in alle beleidsgebieden te integreren, het stimuleren van een 

dialoog tussen de belanghebbenden en een grotere bewustwording van EU-burgers zijn 

noodzakelijk om de Gemeenschap in staat te stellen een beleid inzake gendergelijkheid 

effectief te bevorderen en uit te voeren, met name in een uitgebreide Unie; daarom is het 

wenselijk een Europees Instituut voor gendergelijkheid op te richten, dat de instellingen 

van de Gemeenschap en de lidstaten kan bijstaan in de uitvoering van deze taken.

(11) Gendergelijkheid kan niet door een antidiscriminatiebeleid alleen worden bereikt, maar 

vereist maatregelen ter bevordering van een harmonieus samenleven en een evenwichtige 

deelneming van vrouwen en mannen in de samenleving; het Instituut moet bijdragen tot 

het verwezenlijken van dat doel.

(12) Gezien het belang van het wegwerken van genderspecifieke stereotypen in alle facetten 

van het leven binnen de Europese samenleving, alsook van het geven van positieve 

voorbeelden waaraan vrouwen en mannen zich kunnen spiegelen, moeten acties om die 

doelen te bereiken ook in het takenpakket van het Instituut worden opgenomen.
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(13) Samenwerking met de betrokken autoriteiten van de lidstaten en de ter zake bevoegde 

statistische autoriteiten, met name Eurostat, is essentieel om de verzameling van vergelijk-

bare en betrouwbare gegevens op Europees niveau te bevorderen; informatie over de 

gelijkheid van vrouwen en mannen is relevant voor alle niveaus binnen de Gemeenschap 

- lokaal, regionaal, nationaal en communautair – en daarom is het voor de autoriteiten van 

de lidstaten nuttig over dergelijke informatie te beschikken bij het formuleren van beleid 

en maatregelen op lokaal, regionaal en nationaal niveau die onder hun eigen bevoegdheid 

vallen.

(14) Om dubbel werk te voorkomen en optimaal gebruik van middelen te garanderen, moet het 

Instituut zo nauw mogelijk samenwerken met alle communautaire programma's en 

organen, met name met de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-

omstandigheden1, het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het 

werk2, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding3 en het 

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten4.

  

1 Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van 
een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. 
Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1111/2005 (PB L 184 van 
15.7.2005, blz. 1).

2 Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Verordening laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1112/2005 (PB L 184 van 16.7.2005, blz. 5).

3 Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad houdende oprichting van een Europees Centrum 
voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. Verordening laatstelijk gewijzigd bij 
Verordening (EG) nr. 2051/2004 (PB L 355 van 1.12.2004, blz. 1).

4 De lidstaten die in december 2003 in het kader van de Europese Raad bijeen waren, hebben 
de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor een agentschap voor mensenrechten 
door uitbreiding van het mandaat van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en 
vreemdelingenhaat.
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(15) Het Instituut moet gaan samenwerken en overleg plegen met niet-gouvernementele 

organisaties en organisaties die actief zijn op het gebied van gelijke kansen, onderzoeks-

centra, sociale partners en andere aanverwante organisaties die op nationaal en Europees 

niveau en in derde landen actief streven naar gelijkheid. Om efficiëntieredenen dient het 

Instituut met deze entiteiten en de deskundigen in de lidstaten een elektronisch Europees 

netwerk voor gendergelijkheid op te zetten en te coördineren.

(16) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Verdrag moet worden gestreefd naar een even-

wichtige deelname van vrouwen en mannen in de raad van bestuur.

(17) Het Instituut moet bij het uitvoeren van zijn taken de grootst mogelijke onafhankelijkheid 

genieten.

(18) Inzake toegang van het publiek tot documenten zoals bedoeld in Verordening (EG) 

nr. 1049/20011 en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 45/20012 dient het Instituut 

de desbetreffende Gemeenschapswetgeving toe te passen.

(19) Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 20023

houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel reglement 

van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen is van 

toepassing op het Instituut.

  

1 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

2 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

3 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. Rectificatie in PB L 2 van 7.1.2003, blz. 39.
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(20) Voor de contractuele aansprakelijkheid van het Instituut, waarvoor het recht geldt dat van 

toepassing is op de door het Instituut gesloten overeenkomsten, moet het Hof van Justitie 

bevoegd zijn uitspraak te doen overeenkomstig eventuele arbitragebedingen in de overeen-

komst. Het Hof van Justitie moet eveneens bevoegd zijn in geschillen met betrekking tot 

de vergoeding van eventuele schade die uit de niet-contractuele aansprakelijkheid van het 

Instituut voortvloeit.

(21) Er moet een onafhankelijke externe evaluatie plaatsvinden om de uitwerking van het 

Instituut te beoordelen, de eventuele behoefte aan aanpassing of uitbreiding van zijn taken 

vast te stellen en het moment te bepalen waarop deze onderzoeken worden uitgevoerd.

(22) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk het bijdragen tot en het 

versterken van de bevordering van gendergelijkheid, waaronder gendermainstreaming op 

alle communautaire beleidsterreinen en het daaruit voortvloeiende nationale beleid, het 

bestrijden van discriminatie op basis van geslacht en de bewustmaking van EU-burgers van 

gendergelijkheid door het verstrekken van technische bijstand aan de instellingen van de 

Gemeenschap en de autoriteiten van de lidstaten niet voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden, 

beter door de Gemeenschap worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen 

treffen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag. Overeen-

komstig het evenredigheidsbeginsel als genoemd in dat artikel gaat deze verordening niet 

verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
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(23) Artikel 13, lid 2, biedt de mogelijkheid communautaire maatregelen aan te nemen om 

discriminatie op grond van geslacht op andere terreinen dan de werkgelegenheid te 

bestrijden. Artikel 141, lid 3, is de specifieke rechtsgrond voor maatregelen die beogen de 

toepassing te waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 

vrouwen en mannen in werkgelegenheid en beroep. Artikel 13, lid 2, en artikel 141, lid 3, 

vormen tezamen daarom een passende rechtsgrond voor dit voorstel,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Oprichting van het Instituut

Er wordt een Europees instituut voor gendergelijkheid , hierna “het Instituut” genoemd, opgericht.

Artikel 2

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het Instituut is bij te dragen tot een intensievere bevordering van 

gendergelijkheid, waaronder de integratie van de genderdimensie in het gehele communautaire 

beleid en het daaruit voortvloeiende nationale beleid, alsmede de bestrijding van discriminatie op 

grond van geslacht, en een grotere bewustwording van gendergelijkheid onder de burgers van de 

Unie te bewerkstelligen door technische bijstand te verlenen aan de communautaire instellingen, 

met name de Commissie, en aan de autoriteiten van de lidstaten, zoals omschreven in artikel 3.
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Artikel 3

Taken

1. Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken:

a) verzamelt, analyseert en verspreidt het Instituut objectieve, betrouwbare en onderling 

vergelijkbare informatie betreffende gendergelijkheid, met inbegrip van resultaten 

van onderzoek en beste praktijken die door de lidstaten, de instellingen van de 

Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale organisaties voor gelijke kansen, niet-

gouvernementele organisaties, sociale partners, betrokken derde landen en inter-

nationale organisaties aan het Instituut worden meegedeeld, en stelt het onderwerpen 

voor verder onderzoek voor;

b) ontwikkelt het methoden ter verbetering van de objectiviteit, onderlinge vergelijk-

baarheid en betrouwbaarheid van de gegevens op Europees niveau, door criteria vast 

te stellen die de samenhang van de informatie zullen vergroten en houdt het rekening 

met genderkwesties bij het verzamelen van gegevens;

c) ontwikkelt, analyseert, evalueert en verspreidt het methodologische hulpmiddelen 

om de integratie van gendergelijkheid in het gehele communautaire beleid en het 

daaruit voortvloeiende nationale beleid te ondersteunen en ondersteunt het gender-

mainstreaming in alle communautaire instellingen en organen;

d) verricht het enquêtes over de situatie met betrekking tot gendergelijkheid in Europa;
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e) zorgt het voor de oprichting en de coördinatie van een Europees Netwerk voor 

Gendergelijkheid, waarbij centra, organen, organisaties en deskundigen op het 

gebied van gendergelijkheid en gendermainstreaming worden betrokken, teneinde 

het onderzoek te ondersteunen en aan te moedigen, het gebruik van de beschikbare 

middelen te optimaliseren en de uitwisseling en verspreiding van informatie te 

bevorderen;

f) organiseert het een jaarlijkse bijeenkomst van deskundigen van bevoegde instanties 

die gespecialiseerd zijn in gendergelijkheidszaken in de lidstaten;

g) organiseert het ad hoc-bijeenkomsten van deskundigen ter ondersteuning van de 

onderzoekswerkzaamheden van het Instituut, moedigt het de uitwisseling van 

informatie tussen onderzoekers aan en bevordert het de opneming van een gender-

perspectief in hun onderzoek;

h) organiseert het, teneinde de bewustwording met betrekking tot gendergelijkheid 

onder de burgers van de Unie te vergroten, samen met de belanghebbenden 

conferenties, campagnes en bijeenkomsten op Europees niveau en legt het zijn 

bevindingen en conclusies voor aan de Commissie;

i) verspreidt het informatie over positieve voorbeelden van niet-stereotiepe rollen van 

vrouwen en mannen in alle facetten van het leven en maakt het zijn bevindingen en 

initiatieven bekend om deze succesverhalen in de openbaarheid te brengen en erop 

voort te bouwen;

j) zorgt het voor dialoog en samenwerking met niet-gouvernementele organisaties, 

organisaties voor gelijke kansen, universiteiten en deskundigen, onderzoekscentra, 

sociale partners en andere verwante organisaties die zich actief inzetten voor gelijke 

kansen op nationaal en Europees niveau;

k) zet het een voor het publiek toegankelijk bestand aan documentatie op;
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l) stelt het informatie over gendermainstreaming ter beschikking van overheids- en 

particuliere organisaties;

m) verstrekt het informatie aan de Gemeenschapsinstellingen over gendergelijkheid en 

gendermainstreaming in de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten;

2. Het Instituut publiceert een jaarverslag over zijn activiteiten.

Artikel 4

Werkgebieden en -methoden

1. Het Instituut vervult zijn taken binnen de bevoegdheden van de Gemeenschap en naar 

gelang van de doelstellingen en prioritaire actiegebieden van zijn jaarprogramma en met 

inachtneming van de beschikbare begrotingsmiddelen.

2. Het werkprogramma van het Instituut komt overeen met de prioriteiten van de Gemeen-

schap op het gebied van gendergelijkheid en het werkprogramma van de Commissie, met 

inbegrip van statistische en onderzoekswerkzaamheden.

3. Ter voorkoming van dubbel werk en om een optimaal gebruik van alle middelen te 

garanderen houdt het Instituut bij de uitoefening van zijn werkzaamheden rekening met 

bestaande informatie uit andere bronnen, met name het reeds door de Gemeenschaps-

instellingen of andere bevoegde nationale en internationale instellingen en organisaties 

verrichte werk, en werkt het nauw samen met de bevoegde diensten van de Commissie, 

waaronder Eurostat Het Instituut zorgt voor een goede coördinatie met alle betrokken 

communautaire agentschappen en EU-organen, waar nodig in de vorm van een 

memorandum van overeenstemming.
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4. Het Instituut zorgt ervoor dat de verspreide informatie begrijpelijk is voor de eind-

gebruikers.

5. Het Instituut kan met andere organisaties contractuele banden, met name 

onderaanbestedingsovereenkomsten, aangaan voor de uitvoering van taken die het aan 

deze organisaties zou kunnen toevertrouwen.

Artikel 5

Rechtspersoonlijkheid en rechtsbevoegdheid

Het Instituut bezit rechtspersoonlijkheid. Het geniet in elke lidstaat de ruimste handelingsbevoegd-

heid die in de wetgeving van die lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend. Het kan met name 

roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.

Artikel 6

Onafhankelijkheid van het Instituut

Het Instituut verricht zijn taken onafhankelijk en in dienst van het algemeen belang.
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Artikel 7

Toegang tot documenten

1. Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op de documenten die bij het Instituut 

berusten.

2. De raad van bestuur stelt binnen zes maanden na de oprichting van het Instituut regelingen 

voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast.

3. Tegen de beslissingen van het Instituut uit hoofde van artikel 8 van Verordening (EG) 

nr. 1049/2001 kan beroep worden ingesteld, door middel van een klacht bij de 

Ombudsman of door middel van een beroep bij het Hof van Justitie, volgens de 

voorwaarden van respectievelijk artikel 195 en artikel 230 van het Verdrag.

4. Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op de verwerking van gegevens door het 

Instituut.
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Artikel 8

Samenwerking met organisaties op nationaal en Europees niveau, 

internationale organisaties en derde landen

1. Voor de uitvoering van zijn taken werkt het Instituut samen met organisaties en 

deskundigen in de lidstaten, zoals organisaties voor gelijke kansen, onderzoekscentra, 

universiteiten, niet-gouvernementele organisaties en sociale partners, alsmede met 

relevante organisaties op Europees of internationaal niveau en in derde landen.

2. Volgens de procedure van artikel 300 van het Verdrag sluit de Gemeenschap in het belang 

van het Instituut overeenkomsten met internationale organisaties of derde landen, indien 

die nodig blijken om het Instituut in staat te stellen zijn taken doeltreffend te vervullen. 

Deze bepaling staat ad hoc-samenwerking met dergelijke organisaties of derde landen niet 

in de weg.

Artikel 9

Samenstelling van het Instituut

Het Instituut omvat:

a) een raad van bestuur;

b) een dagelijks bestuur;

c) een directeur en zijn/haar personeel.
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Artikel 10

Raad van bestuur

1. De raad van bestuur bestaat uit:

a) per lidstaat één lid dat de regering van die lidstaat vertegenwoordigt en op voordracht 

van de lidstaat door de Raad wordt benoemd;

b) drie leden die de Commissie vertegenwoordigen en door de Commissie worden 

benoemd;

c) drie leden zonder stemrecht die op basis van een voorstel van de Commissie door de 

Raad worden benoemd en die ieder één van de volgende groepen vertegen-

woordigen:

i) een passende niet-gouvernementele organisatie op communautair niveau die 

een legitiem belang heeft bij het helpen bestrijden van discriminatie op grond 

van geslacht en het bevorderen van gendergelijkheid;

ii) werkgeversorganisaties op communautair niveau; en

iii) werknemersorganisaties op communautair niveau.

2. De benoeming van de leden van de raad van bestuur geschiedt op zodanige wijze dat de 

hoogste graad van bekwaamheid en een uitgebreide en relevante en transdisciplinaire 

deskundigheid op het gebied van gendergelijkheid verzekerd zijn.
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De Commissie en de Raad streven naar een evenwichtige deelname van vrouwen en 

mannen in de raad van bestuur.

Volgens dezelfde procedure worden plaatsvervangers benoemd die de leden bij afwezig-

heid vertegenwoordigen.

De lijst van de leden van de raad van bestuur en de plaatsvervangers wordt door de Raad in 

het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van het Instituut en op andere 

relevante websites bekendgemaakt.

3. De ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan eenmalig worden verlengd.

4. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter voor een 

periode van tweeënhalf jaar, die kan worden verlengd.

5. Ieder lid van de raad van bestuur als bedoeld in lid 1, onder a) of b), of bij afwezigheid 

zijn/haar plaatsvervanger, heeft één stem.
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6. De raad van bestuur neemt de voor het functioneren van het Instituut vereiste besluiten. In 

het bijzonder heeft de raad van bestuur de volgende taken:

a) hij stelt, op basis van het ontwerp van de directeur als bedoeld in artikel 12 en na 

overleg met de Commissie, het jaarlijkse werkprogramma en het werkprogramma op 

middellange termijn vast voor een periode van drie jaar, naar gelang van de 

begroting en de beschikbare middelen; deze programma's kunnen zo nodig worden 

bijgesteld; het eerste jaarlijkse werkprogramma moet uiterlijk negen maanden na de 

benoeming van de directeur worden aangenomen;

b) hij neemt het in artikel 3, lid 2, bedoelde jaarverslag aan, waarin met name de 

behaalde resultaten worden afgezet tegen de doelstellingen van het jaarlijkse werk-

programma; dit verslag wordt uiterlijk op 15 juni ingediend bij het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de Regio's en wordt bekendgemaakt op de website 

van het Instituut;

c) hij oefent disciplinair gezag uit ten aanzien van de directeur en hij benoemt of 

ontslaat hem/haar overeenkomstig artikel 12;

d) hij neemt jaarlijks de ontwerp-begroting en de definitieve begroting van het Instituut 

aan.

7. De raad van bestuur stelt op basis van een voorstel van de directeur en na overleg met de 

Commissie het huishoudelijk reglement van het Instituut vast.
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8. De besluiten van de raad van bestuur worden door de meerderheid van de leden genomen. 

De voorzitter heeft de beslissende stem. In de in lid 6 en artikel 12, lid 1, bedoelde gevallen 

worden de besluiten door tweederde van de leden genomen .

9. De raad van bestuur stelt op basis van een voorstel van de directeur en na overleg met de 

Commissie zijn reglement van orde vast.

10. De raad van bestuur stelt een dagelijks bestuur in, dat uit zes leden bestaat, zoals bepaald in 

artikel 11.

11. De voorzitter roept de raad van bestuur ten minste eenmaal per jaar in vergadering bijeen. 

De voorzitter roept op eigen initiatief of op verzoek van een derde van de leden van de 

raad van bestuur extra vergaderingen bijeen.

12. Het Instituut zendt de begrotingsautoriteit jaarlijks alle informatie die van belang is voor de 

uitkomst van de evaluatieprocedures.

13. De directeuren van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden, het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op

het werk, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding en het 

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten kunnen in voorkomend geval worden 

uitgenodigd de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te wonen teneinde 

hun respectieve werkprogramma's met betrekking tot gendermainstreaming te kunnen 

coördineren.
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Artikel 11

Dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van 

bestuur, drie leden van de Raad van bestuur die de lidstaten vertegenwoordigen en een 

vertegenwoordiger van de Commissie.

De ambtstermijn bedraagt tweeënhalf jaar en kan worden verlengd.

De leden van het dagelijks bestuur worden door de raad van bestuur benoemd om het 

dagelijks bestuur toe te rusten met de ruime deskundigheid die zijn functioneren vereist.

2. Onverminderd de verantwoordelijkheden van de directeur, zoals beschreven in artikel 12, 

ziet het dagelijks bestuur toe op de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur en 

neemt het in de tijd tussen twee vergaderingen van de raad van bestuur alle voor het 

behoorlijk bestuur van het Instituut noodzakelijke administratieve maatregelen.

3. De besluiten van het dagelijks bestuur worden bij consensus genomen. Indien geen 

consensus kan worden bereikt, legt het dagelijks bestuur de zaak met het oog op een besluit 

aan de raad van bestuur voor.

4. Het dagelijks bestuur stelt de raad van bestuur regelmatig en volledig op de hoogte van zijn 

activiteiten en besluiten.
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Artikel 12

Directeur

1. Het Instituut staat onder leiding van een directeur die op voorstel van de Commissie door 

de raad van bestuur wordt aangesteld. Vóór de benoeming kan de door de raad van bestuur 

gekozen kandidaat worden verzocht een verklaring tegenover de bevoegde commissie(s)

van het Europees Parlement af te leggen en vragen van de commissieleden te 

beantwoorden.

2. De directeur wordt voor vijf jaar benoemd. Op basis van een voorstel van de Commissie en 

na evaluatie kan deze ambtstermijn eenmalig met ten hoogste vijf jaar worden verlengd. In 

het kader van deze evaluatie beoordeelt de Commissie met name:

a) de in de eerste ambtstermijn behaalde resultaten en de wijze waarop die zijn bereikt;

b) de taken en eisen waaraan het Instituut de komende jaren moet voldoen.

3. De directeur is, onder toezicht van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor:

a) de uitvoering van de in artikel 3 omschreven taken;

b) de opstelling en uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma en het werkprogramma 

op middellange termijn van het Instituut;
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c) de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks 

bestuur;

d) de opstelling en publicatie van het in artikel 3, lid 2, bedoelde jaarverslag;

e) alle personeelszaken, en met name de uitoefening van de in artikel 13, lid 3, 

vastgestelde bevoegdheden;

f) alle aangelegenheden die verband houden met het dagelijks beheer;

g) de uitvoering van doeltreffende monitoring- en evaluatieprocedures voor de 

prestaties van het Instituut in vergelijking met zijn doelstellingen, op basis van 

erkende normen. De directeur brengt jaarlijks aan de raad van bestuur verslag uit 

over de resultaten van het toezicht.

4. De directeur legt aan de raad van bestuur verantwoording af voor het beheer van zijn/haar 

activiteiten en woont de vergaderingen van de raad zonder stemrecht bij. Hij/zij kan door 

het Europees Parlement tevens worden verzocht tijdens een hoorzitting verslag uit te 

brengen over belangrijke met de activiteiten van het Instituut verband houdende kwesties.

5. De directeur is de wettige vertegenwoordiger van het Instituut.
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Artikel 13

Personeel

1. Het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke 

van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen als vervat in 

Verordening (EEG, EGKS, Euratom) nr. 259/681 en de regels die de instellingen van de 

Europese Gemeenschappen gezamenlijk hebben goedgekeurd met het oog op de toepassing 

van dat statuut en die regeling, zijn van toepassing op het personeel van het Instituut.

2. De raad van bestuur stelt in overeenstemming met de Commissie de nodige 

uitvoeringsmaatregelen vast volgens de regelingen van artikel 110 van het Statuut. De raad 

van bestuur kan bepalingen goedkeuren waardoor nationale deskundigen uit de lidstaten bij 

het Instituut kunnen worden gedetacheerd.

3. Het Instituut oefent ten aanzien van zijn personeel de bevoegdheden uit die zijn toegekend 

aan het tot aanstelling bevoegd gezag.

Artikel 14

Opstelling van de begroting

1. Voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, worden alle ontvangsten en 

uitgaven van het Instituut geraamd en vervolgens opgenomen in de begroting van het 

Instituut.

  

1 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, 
Euratom) nr. 723/2004 (PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1).
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2. De ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Instituut moeten in evenwicht zijn.

3. De inkomsten van het Instituut omvatten, afgezien van andere middelen:

a) een in de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Commissie) 

opgenomen subsidie van de Gemeenschap;

b) betalingen als vergoeding voor verleende diensten;

c) eventuele financiële bijdragen van de in artikel 8 bedoelde organisaties of derde 

landen;

d) een eventuele vrijwillige bijdrage van de lidstaten.

4. De uitgaven van het Instituut omvatten de bezoldiging van het personeel, uitgaven voor 

administratie en infrastructuur en huishoudelijke uitgaven.

5. De raad van bestuur maakt jaarlijks, op basis van een ontwerp van de directeur, een raming 

van de ontvangsten en uitgaven van het Instituut voor het volgende begrotingsjaar. De raad 

van bestuur zendt deze raming, waarin een ontwerp voor de personeelsformatie is 

opgenomen, uiterlijk op 31 maart aan de Commissie.
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6. De Commissie zendt de raming samen met het voorontwerp van algemene begroting van 

de Europese Unie naar het Europees Parlement en de Raad (hierna “de 

begrotingsautoriteit” genoemd).

7. Op basis van deze raming neemt de Commissie de geraamde bedragen die zij nodig acht 

met betrekking tot de personeelsformatie en het bedrag van de subsidie ten laste van de 

algemene begroting op in het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, 

dat zij overeenkomstig artikel 272 van het Verdrag voorlegt aan de begrotingsautoriteit.

8. De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de subsidie aan het Instituut goeden stelt de 

personeelsformatie van het Instituut vast.

9. De begroting van het Instituut wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Die begroting 

wordt definitief nadat de algemene begroting van de Europese Unie definitief is 

vastgesteld. De begroting wordt zo nodig dienovereenkomstig aangepast.

10. De raad van bestuur stelt de begrotingsautoriteit zo spoedig mogelijk in kennis van de 

projecten die hij voornemens is te realiseren en die aanzienlijke financiële gevolgen voor 

de financiering van de begroting kunnen hebben, met name onroerendgoedprojecten zoals 

de huur of aankoop van gebouwen. Hij brengt de Commissie daarvan op de hoogte.

Wanneer een tak van de begrotingsautoriteit kennis heeft gegeven van zijn voornemen om 

een advies te verstrekken, doet hij dit advies aan de raad van bestuur toekomen binnen een 

termijn van zes weken te rekenen vanaf de kennisgeving van het project.
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Artikel 15

Uitvoering van de begroting

1. De directeur is belast met de uitvoering van de begroting van het Instituut.

2. Uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de 

rekenplichtige van het Instituut de voorlopige rekeningen met het verslag over het 

budgettair en financieel beheer van het begrotingsjaar in bij de rekenplichtige van de 

Commissie. De rekenplichtige van de Commissie consolideert de voorlopige rekeningen 

van de instellingen en de gedecentraliseerde organen overeenkomstig artikel 128 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20021 ("het algemeen Financieel Reglement").

3. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de 

rekenplichtige van de Commissie de voorlopige rekeningen van het Instituut met het in lid 

2 bedoelde verslag. Het verslag over het budgettair en financieel beheer van het 

begrotingsjaar wordt ook toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

  

1 Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
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4. Na ontvangst van de opmerkingen van de Rekenkamer over de voorlopige rekeningen van 

het Instituut overeenkomstig artikel 129 van het algemeen Financieel Reglement maakt de 

directeur onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid de definitieve rekeningen van het 

Instituut op en legt hij/zij deze voor advies voor aan de raad van bestuur.

5. De raad van bestuur brengt advies uit over de definitieve rekeningen van het Instituut.

6. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar, dient de directeur 

de definitieve rekeningen met het advies van de raad van bestuur in bij het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

7. De definitieve rekeningen worden gepubliceerd.

8. De directeur zendt de Rekenkamer uiterlijk op 30 september een reactie op haar 

opmerkingen. Hij/zij zendt deze reactie ook naar de raad van bestuur.

9. De directeur verstrekt het Europees Parlement op verzoek, overeenkomstig artikel 146, 

lid 3, van het Financieel Reglement, alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop 

van de kwijtingsprocedure voor het betrokken begrotingsjaar.

10. Uiterlijk 30 april van het jaar N + 2 verleent het Europees Parlement op aanbeveling van de 

Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, de directeur kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar N.
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11. De financiële regeling die van toepassing is op het Instituut, wordt na raadpleging van de 

Commissie door de raad van bestuur vastgesteld. Deze financiële regeling mag slechts 

afwijken van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 indien de specifieke vereisten van 

de werking van het Instituut dit noodzakelijk maken en mits de Commissie hiermee van 

tevoren heeft ingestemd.

Artikel 16

Talen

1. Op het Instituut zijn de bepalingen van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling 

van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap1 van toepassing.

2. De voor het functioneren van het Instituut noodzakelijke vertalingen worden in beginsel 

gemaakt door het bij Verordening (EG) nr. 2965/94 opgerichte Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie2.

Artikel 17

Voorrechten en immuniteiten

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen is op 

het Instituut van toepassing.

  

1 PB 17 van 6.10.1958, blz. 385. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 
2003.

2 Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een 
Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1). 
Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 5920/2005 (PB L 156 van 
18.6.2005, blz. 3).
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Artikel 18

Aansprakelijkheid

1. De contractuele aansprakelijkheid van het Instituut wordt beheerst door het recht dat op de 

betrokken overeenkomst van toepassing is.

Het Hof van Justitie is bevoegd een uitspraak te doen krachtens een arbitragebeding vervat 

in een door het Instituut gesloten overeenkomst.

2. Wat de niet-contractuele aansprakelijkheid betreft vergoedt het Instituut overeenkomstig 

de algemene beginselen welke de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen hebben, de schade 

die door het Instituut of zijn personeelsleden in de uitoefening van hun functie is 

veroorzaakt.

Het Hof van Justitie is bevoegd in alle geschillen betreffende de vergoeding van dergelijke 

schade een uitspraak te doen.

Artikel 19

Deelname van derde landen

1. Het Instituut staat open voor deelneming van landen die met de Europese Gemeenschap 

overeenkomsten hebben gesloten uit hoofde waarvan zij de communautaire wetgeving op 

het onder deze verordening vallende gebied hebben overgenomen en toepassen.
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2. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van deze overeenkomsten worden 

regelingen getroffen waarin met name de aard, de omvang en de wijze van deelneming van 

deze landen aan de werkzaamheden van het Instituut worden uiteengezet, met inbegrip van 

bepalingen met betrekking tot de deelneming aan de door het Instituut ontwikkelde 

initiatieven, de financiële bijdragen en het personeel. Wat personeelszaken betreft voldoen 

deze overeenkomsten in elk geval aan het Statuut van de ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen en de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van 

de Europese Gemeenschappen.

Artikel 20

Evaluatie

1. Uiterlijk …* geeft het Instituut opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van zijn 

functioneren op basis van de door de raad van bestuur in overleg met de Commissie 

vastgestelde richtsnoeren. Bij de evaluatie wordt bezien in hoeverre het Instituut heeft 

bijgedragen tot de bevordering van gendergelijkheid en wordt een analyse gemaakt van de 

effecten van de bereikte synergie. Hierbij wordt met name gekeken of het nodig is de taken 

van het Instituut aan te passen of uit te breiden, en wat de financiële gevolgen van een 

dergelijke taakwijziging of -uitbreiding zouden zijn. Bij de evaluatie wordt rekening 

gehouden met de opvattingen van de belanghebbenden op zowel communautair als 

nationaal niveau.

  

* Aan het einde van het derde jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
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2. De raad van bestuur bepaalt, in overleg met de Commissie, wanneer de toekomstige 

evaluaties zullen plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de 

in het vorige lid genoemde evaluatie.

Artikel 21

Herzieningsclausule

De raad van bestuur bestudeert de conclusies van de in het vorige artikel genoemde evaluatie en 

doet de Commissie waar nodig aanbevelingen voor veranderingen in het Instituut, zijn werk-

methoden en zijn opdracht. De Commissie zendt het evaluatieverslag en de aanbevelingen toe aan 

het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 

de Regio's en maakt ze openbaar. Na bestudering van het evaluatieverslag en de aanbevelingen kan 

de Commissie voorstellen voor wijzigingen van deze verordening voorleggen indien zij die nodig 

acht.

Artikel 22

Bestuurlijke controle

De activiteiten van het Instituut staan onder toezicht van de Ombudsman, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 195 van het Verdrag.
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Artikel 23

Begin van de werkzaamheden van het Instituut

Het Instituut vangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk …* zijn werkzaamheden aan.

Artikel 24

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad,

De voorzitter De voorzitter

  

* Twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.
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I. INLEIDING 

 

De Commissie heeft op 8 maart 2005 bij de Raad een voorstel ingediend voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees 

Instituut voor gendergelijkheid, dat gebaseerd is op artikel 13, lid 2, en artikel 141, lid 3, 

van het Verdrag. 

 

Het Europees Parlement heeft op 14 maart 2006 in eerste lezing advies uitgebracht. 

 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 27 september 2005 advies uitgebracht. 

 

De Commissie heeft op 8 mei 2006 een gewijzigd voorstel goedgekeurd. 

 

De Raad heeft volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag op 18 september 2006 

een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld. 

 

II. DOELSTELLING 

 

De verordening strekt tot de oprichting van een Europees Instituut voor gendergelijkheid, dat 

als deskundigheidscentrum op EU-niveau zal fungeren, technische ondersteuning aan de 

communautaire instellingen en de lidstaten zal verstrekken, met name in de vorm van het 

verzamelen en analyseren van vergelijkbare gegevens en statistieken, en het ontwikkelen van 

methodologische hulpmiddelen bij de integratie van de genderdimensie in het communautaire 

beleid. De algemene doelstelling van het instituut is bij te dragen tot een intensievere 

bevordering van gendergelijkheid, de communautaire instellingen te steunen bij de bestrijding 

van discriminatie op grond van geslacht, en de burgers van de Unie bewuster te maken van 

aangelegenheden op het gebied van gendergelijkheid. 
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

1. Algemene opmerkingen 

 

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is vastgesteld in overeenstemming met 

de doelstellingen van respectievelijk artikel 13, lid 2, en artikel 141, lid 3, van het 

Verdrag, teneinde discriminatie te bestrijden en het beginsel van gelijke kansen en 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep toe te 

passen, met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijk-

waardige arbeid. 

 

Bij de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad in grote lijnen 

het standpunt gevolgd dat de Commissie in haar gewijzigde voorstel huldigt, behalve 

wat de samenstelling van de raad van bestuur en het adviesforum betreft. 

 

2. Amendementen van het Europees Parlement 

 

Het Europees Parlement heeft op 14 maart 2006 in eerste lezing 52 amendementen 

aangenomen. 

 

2.1. Amendementen van het Europees Parlement die de Raad heeft aanvaard 

 

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad rekening gehouden met 

35 amendementen. Daarvan heeft de Raad: 

 

- er zeventien volledig aanvaard (2, 6, 9, 59 en 74, 13, 18, 64 en 80, 65 en 81, 29, 

35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 en 55); 
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- er vier aanvaard in de nieuwe formulering van de Commissie (7, 8, 10 en 40); 

 

- de strekking van veertien amendementen aanvaard (3, 4, 5, 17, 60 en 76, 61 rev. 

en 77, 62 en 78, 20, 25, 63 en 79, 24, 28 en 48). 

 

2.2. Amendementen van het Europees Parlement die de Raad niet heeft aanvaard 

 

De Raad heeft elf amendementen niet aanvaard om de redenen die de Commissie in 

haar gewijzigd voorstel heeft uiteengezet (1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 en 54). 

 

Daarnaast heeft de Raad ook zes andere amendementen niet aanvaard; die houden 

hoofdzakelijk verband met het verschil van inzicht tussen de instellingen over de 

samenstelling van de raad van bestuur. 

 

- Dialoog op internationaal niveau (amendement 26, artikel 3, lid 1) 

 

 De Raad acht dit amendement niet nodig, aangezien artikel 8 specifiek betrekking 

heeft op de "Samenwerking met organisaties op nationaal en Europees niveau, 

internationale organisaties en derde landen" en een procedure voor die samen-

werking bevat. Daarnaast is er nog artikel 4, dat de werkgebieden en -methoden 

van het instituut betreft, en bepaalt dat: "het instituut bij de uitoefening van zijn 

werkzaamheden rekening houdt met bestaande informatie uit andere bronnen, met 

name het reeds door de Gemeenschapsinstellingen of andere bevoegde nationale 

en internationale instellingen en organisaties verrichte werk …". Bovendien meent 

de Raad dat de juridische duidelijkheid in het gedrang kan komen als dit aspect 

aan de al lange lijst van taken in artikel 3 wordt toegevoegd. 
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- Samenstelling van de raad van bestuur (amendementen 66 en 82, artikel 10, lid 1) 

 
 Bij de vaststelling van zijn algemene oriëntatie in juni 2005 heeft de Raad het 

oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor een beperkte raad van bestuur niet 
overgenomen, en gaf hij de voorkeur aan een volledig representatief bestuur van 
25 leden, met een bijbehorend klein dagelijks bestuur van zes leden (artikel 11). 
Volgens dat scenario zou de Commissie in de raad van bestuur over drie vertegen-
woordigers beschikken en zouden drie niet-stemgerechtigde leden een geschikte niet-
gouvernementele organisatie op communautair niveau en de sociale partners 
vertegenwoordigen. 
 

 Nadat de Raad in maart 2006 het advies van het Europees Parlement had ontvangen, 
heeft hij de merites bekeken van de amendementen 66 en 82, waarin gepleit werd voor 
een kleine raad van bestuur van negen door de Raad benoemde leden en een vertegen-
woordiger van de Commissie. Ofschoon dit als een verbetering ten opzichte van het 
oorspronkelijke voorstel werd beschouwd, achtte de Raad dit om een aantal redenen 
toch onaanvaardbaar: 
  
- gelet op de aard van deze kwestie vond de Raad dat elke lidstaat in de raad van 

bestuur vertegenwoordigd moet zijn en dat hierdoor ook gemakkelijker nationale 
deskundigheid en ervaring op het gebied van gendergelijkheid kan worden 
samengebracht, hetgeen voor een Unie in uitbreiding bijzonder belangrijk is; 

 
- het is van belang dat het instituut efficiënt functioneert en daarom geniet een 

eenvoudige procedure voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur de 
voorkeur. Bovendien werd geoordeeld dat een klein dagelijks bestuur tot een 
soepele werking van de raad van bestuur kan bijdragen; 

 
- aangezien het gendergelijkheidsbeleid tal van gebieden doorsnijdt, was de Raad 

van oordeel dat de Commissie over meer dan één vertegenwoordiger in de raad 
van bestuur moet beschikken om een solide bijdrage aan de werking van het 
instituut te kunnen leveren. De Raad vond dat er ook in het dagelijks bestuur een 
vertegenwoordiger van de Commissie aanwezig dient te zijn; 
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- de Raad was het eens met de Commissie dat drie niet-stemgerechtigde leden de 

sociale partners en een geschikte niet-gouvernementele organisatie op 

communautair niveau dienen te vertegenwoordigen. 

 

Er zij ook op gewezen dat het standpunt van de Raad over de samenstelling van de raad 

van bestuur in overeenstemming is met het algemene horizontale standpunt dat in het 

verleden ten aanzien van andere communautaire agentschappen en instanties is 

ingenomen. Ofschoon, gelet op de vrij geringe omvang en de bescheiden begroting van 

het instituut, verschillende delegaties bereid waren hun standpunt opnieuw in 

overweging te nemen, wordt erkend dat op dit ogenblik onmogelijk kan worden gezegd 

dat een kleinere raad van bestuur en een bijbehorend breed adviesforum daadwerkelijk 

efficiënter zouden zijn dan een representatieve raad van bestuur bijgestaan door een 

klein dagelijks bestuur. Voorts is de oprichting van een klein dagelijks bestuur, dat 

vaker bijeen kan komen dan de raad van bestuur, een belangrijk punt voor de kosten-

efficiëntie van het instituut. 

 

- Vertegenwoordiging van mannen en vrouwen: quotum van 40% (amendement 39, 

artikel 10, lid 2) 

 

 De Raad steunt het concept van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur, zoals dat in het gemeenschappelijk standpunt is 

opgenomen. Toch wil de Raad de werking van het instituut niet onnodig belemmeren 

met een verplicht quotum, dat in de praktijk misschien moeilijk haalbaar is omdat er op 

dit moment in het algemeen meer vrouwen dan mannen bij het gendergelijkheidsbeleid 

betrokken zijn. Ofschoon het genderevenwicht belangrijk is en er stappen worden gezet 

om meer mannen hierbij te betrekken, vindt de Raad ook de ervaring en deskundigheid 

van de leden van de raad van bestuur op het gebied van gendergelijkheid, belangrijke in 

acht te nemen overwegingen. 
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- Adviesforum (amendementen 67 en 83, 68 en 84 en 51, artikel 12 van het 

oorspronkelijke Commissievoorstel) 

   

  In het door de Raad voorgestane scenario van een uitgebreide raad van bestuur, 

bijgestaan door een klein dagelijks bestuur, wordt het adviesforum zoals de 

Commissie en het Parlement dat zien, niet langer nodig geacht. Immers, om 

ervoor te zorgen dat het instituut de waardevolle deskundigheid op nationaal 

niveau kan benutten, voorziet artikel 3 van het gemeenschappelijk standpunt in de 

door het Parlement gevraagde oprichting van een Europees Netwerk voor 

Gendergelijkheid en in een "jaarlijkse bijeenkomst van deskundigen van bevoegde 

instanties die gespecialiseerd zijn in gendergelijkheidszaken in de lidstaten". 

 

3. Andere door de Raad aangebrachte wijzigingen 

 

Tijdens de bijwerking door de vertalers-juristen van het Europees Parlement en de Raad 

zijn een aantal kleine, technische, juridische of taalkundige wijzigingen 

overeengekomen. 

 

IV. CONCLUSIE 

 

De Raad is van oordeel dat ondanks het verschil van inzicht over de samenstelling van de raad 

van bestuur, het gemeenschappelijk standpunt in overeenstemming is met de wezenlijke 

doelstellingen van het gewijzigde Commissievoorstel. 

 

 

__________________ 
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NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
aan: het Coreper/de Raad 
nr. Comv.: 7244/05 SOC 118 CODEC 155, 9195/06 SOC 225 CODEC 463 
Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europees Genderinstituut (eerste lezing) 
- Aanneming (gs + v) 
a) van het gemeenschappelijk standpunt 
b) van de motivering van de Raad 
- Verklaringen 

 
 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

 

De Commissie betreurt het dat de Raad heeft gekozen voor een uitgebreide raad van bestuur, 

bestaande uit één vertegenwoordiger per lidstaat, drie vertegenwoordigers van de Commissie, en 

drie leden zonder stemrecht. De Commissie is het niet eens met de Raad, en is voorstander van een 

raad van bestuur van beperkte omvang. 

 

De Commissie herinnert eraan dat zij, in overeenstemming met de wetgevingsresolutie van het 

Europees Parlement van 14 maart 2006 over het voorstel tot oprichting van een Europees 

Genderinstituut, en met name de amendementen 66 en 82 betreffende de samenstelling van de raad 

van bestuur, in haar gewijzigde voorstel [COM(2006)209] voorziet in een raad van bestuur 
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bestaande uit dertien leden: negen leden benoemd door de Raad, plus één vertegenwoordiger van de 

Commissie en drie leden zonder stemrecht die door de Commissie zouden worden benoemd om 

relevante groepen van belanghebbenden te vertegenwoordigen. 

 

De Commissie is, overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2005 

over het ontwerp van een interinstitutioneel akkoord betreffende regelgevende agentschappen, van 

mening dat een kleine raad van bestuur borg zou staan voor een betere werking van het 

Genderinstituut, gezien de taak en omvang van het instituut. 

 

Tevens betreurt de Commissie het dat de Raad niet het voorstel heeft overgenomen dat de drie 

instellingen ervoor moeten zorgen dat mannen noch vrouwen minder dan 40% van de zetels in de 

raad van bestuur bezetten. 

 

VERKLARING VAN DE DELEGATIE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK OVER 

DE RECHTSGRONDSLAG 

 

Het Verenigd Koninkrijk staat achter de oprichting van het Europees Genderinstituut, maar 

betwijfelt of artikel 13, lid 2, van het Verdrag geschikt is als rechtsgrondslag voor de verordening. 

Hoewel artikel 13, lid 2, van het EG-Verdrag toestaat dat communautaire stimuleringsmaatregelen, 

harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten uitgezonderd, 

worden vastgesteld ter ondersteuning van de maatregelen die de lidstaten nemen om bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de doelstelling inzake bestrijding van discriminatie op grond van 

geslacht, lijkt dit niet noodzakelijkerwijs een passende rechtsgrondslag te zijn voor de oprichting 

van een genderinstituut op Europees niveau. 

 

VERKLARING VAN DE DUITSE, DE FRANSE, DE NEDERLANDSE EN 

DE ZWEEDSE DELEGATIE AD ARTIKEL 17 

 

Uit de door de Juridische dienst van de Raad geformuleerde algemene opmerkingen over de 

toepasselijkheid van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 

Gemeenschappen (doc. 8623/05) is gebleken dat er een algemeen debat moet komen over het 

toekennen van immuniteiten en voorrechten in de EU, met name voor gedecentraliseerde organen. 

Duitsland heeft, tezamen met andere lidstaten, reeds in een aantal gevallen verzocht om dit 
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onderwerp te bespreken. In dit verband herinneren Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden 

eraan dat de Commissie in maart 2004, in verband met het Europees Buitengrenzenagentschap, 

ermee heeft ingestemd in de nabije toekomst zo'n debat te voeren. 

 

VERKLARING VAN DE DEENSE DELEGATIE 

 

Denemarken kan zijn steun geven aan een gemeenschappelijk standpunt van de Raad dat voorziet in 

een raad van bestuur met vertegenwoordigers van alle lidstaten, maar zou, zoals het in de loop van 

de onderhandelingen heeft verklaard, de voorkeur hebben gegeven aan een kleinere en daardoor 

efficiëntere raad van bestuur. 

 

 

________________________ 
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2005/0017 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees 

Genderinstituut 
 
 

(Voor de EER relevante tekst) 

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad: 
COM(2005) 81 definitief – 2005/0017 (COD): 

8.3.2005

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 27.9.2005

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 14.3.2006

Indiening van het gewijzigde voorstel bij het Europees Parlement 
en de Raad: 

8.5.2006

Politiek akkoord van de Raad over het gemeenschappelijk 
standpunt: 

1.6.2006

Formele goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad: 

21.9.2006

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het voorgestelde instituut moet de lidstaten en de EU-instellingen, en met name de 
Commissie, technische ondersteuning bieden om voortgang te boeken met het 
communautair beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen en dit beleid zo goed 
mogelijk uit te voeren. In dit verband zal het zorg dragen voor de verzameling, 
analyse en verspreiding van objectieve, betrouwbare en op Europees niveau 
vergelijkbare gegevens, en de ontwikkeling van geschikte methodologische 
hulpmiddelen om het genderperspectief in het communautair beleid te integreren; het 
zal de uitwisseling van goede praktijken en de dialoog tussen de betrokkenen 
vergemakkelijken, de kennis verbeteren en ten slotte de zichtbaarheid van dit beleid 
bij de Europese burgers vergroten. 

Het voorstel sluit aan op de mededeling van 2002 over een kader voor regelgevende 
agentschappen en het ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende deze 
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agentschappen (voorgesteld in februari 2005 en momenteel in behandeling), en met 
name op de volgende punten: 

– een kleine raad van bestuur, die bestaat uit zes vertegenwoordigers van de Raad (in 
plaats van één vertegenwoordiger per lidstaat), zes vertegenwoordigers van de 
Commissie en drie leden zonder stemrecht die respectievelijk de werkgevers, de 
werknemers en de Europese ngo’s vertegenwoordigen; 

– de pariteit tussen het aantal vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie: het 
instituut moet de EU-instellingen, en met name de Commissie, en de lidstaten 
technische ondersteuning bieden, en de paritaire vertegenwoordiging in de raad van 
bestuur moet ervoor zorgen dat de EU-doelstellingen en de nationale belangen in 
balans zijn; 

– de instelling van een adviesforum, waarin deskundigen uit alle lidstaten zullen 
plaatsnemen (naast drie leden die respectievelijk de werkgevers, de werknemers en 
de Europese ngo’s vertegenwoordigen) en dat tot taak heeft de samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen het Instituut en de bevoegde instellingen en organen in 
de lidstaten te bevorderen;  

– de bepalingen voor de procedure voor de selectie en de contractverlenging van de 
directeur. 

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Algemene opmerkingen 

De Commissie is van mening dat het met eenparigheid van stemmen aangenomen 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad in grote lijnen overeenkomt met zowel het 
oorspronkelijke als het gewijzigde voorstel van de Commissie, met uitzondering van 
een belangrijk punt, namelijk de samenstelling van de raad van bestuur van het 
Instituut. 

De Raad heeft verbeteringen in de oorspronkelijke tekst aangebracht, die het voorstel 
van de Commissie niet wezenlijk wijzigen. Voorts heeft de Raad zich grotendeels 
aan het gewijzigde voorstel van de Commissie gehouden en in zijn 
gemeenschappelijk standpunt de meeste amendementen van het Europees Parlement 
overgenomen die de Commissie in haar gewijzigde voorstel had aanvaard. De Raad 
heeft omwille van de coherentie bepaalde amendementen niet aanvaard die ook de 
Commissie had verworpen, namelijk de amendementen die betrekking hebben op 
horizontale kwesties voor alle communautaire agentschappen. 

Wat de samenstelling van de raad van bestuur betreft, heeft het Europees Parlement 
gekozen voor een kleinere raad van bestuur dan de Commissie had voorgesteld, 
bestaande uit 13 leden (negen vertegenwoordigers van de Raad, één van de 
Commissie en drie vertegenwoordigers van de sociale partners en ngo’s zonder 
stemrecht). De Commissie heeft dit voorstel aanvaard op voorwaarde dat in een 
beperkt aantal gevallen waarin de Commissie verantwoordelijk is, meer gewicht aan 
de stem van de vertegenwoordiger van de Commissie wordt toegekend om het 
evenwicht tussen de twee instellingen te bewaren. De Commissie heeft in haar 
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gewijzigde voorstel tevens een rouleerstelsel voor de leden van de raad van bestuur 
opgenomen, om voor het nodige geografische evenwicht tussen de lidstaten te 
zorgen. 

De Commissie betreurt dat de Raad heeft gekozen voor een grote raad van bestuur 
van 31 leden, waaronder één vertegenwoordiger per lidstaat. Zij is van mening dat 
het Instituut, gezien zijn omvang en technische karakter, efficiënter kan functioneren 
met een kleine raad van bestuur. De Commissie is bij haar standpunt gebleven en 
heeft op 1 juni 2006 een verklaring in de notulen van de Raad laten opnemen.  

De Commissie betreurt ook dat de Raad het verzoek om een minimale 
vertegenwoordiging van elk geslacht (40%) in de raad van bestuur heeft afgewezen, 
zoals geformuleerd door het Europees Parlement en overgenomen in het gewijzigde 
voorstel van de Commissie (zie punt 3.2.2). 

3.2. Inachtneming van de amendementen van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement heeft 50 amendementen goedgekeurd die: 

a) de tekst verduidelijken, 

b) de taken en werkmethoden van het instituut uitbreiden of nader invullen,  

c) betrekking hebben op horizontale kwesties,  

d) bijzonderheden toevoegen die weliswaar constructief zijn, maar niet in een 
verordening passen.  

De Commissie heeft 40 van deze amendementen aanvaard, waarvan 28 in hun geheel 
en 12 in iets gewijzigde vorm. Zij heeft er tien verworpen die in de laatste twee 
categorieën (c en d) vallen. 

De Raad heeft evenals de Commissie de meeste amendementen aanvaard, hetzij in hun 
geheel, hetzij met de aanpassingen van de Commissie of kleine wijzigingen van de 
Raad zelf (in totaal 35 amendementen). De Raad heeft 15 amendementen verworpen 
(vijf amendementen naast de tien die niet door de Commissie waren aanvaard). Een 
van de vijf verworpen amendementen is het amendement betreffende de samenstelling 
van de raad van bestuur. De Commissie gaat hiermee niet akkoord. 

3.2.1. Amendementen van het Europees Parlement die in hun geheel, deels of in strekking 
zijn overgenomen in het gewijzigde voorstel van de Commissie en het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

Het gemeenschappelijk standpunt neemt de meeste door de Commissie aanvaarde 
amendementen over die de tekst verduidelijken of de taken en werkmethoden van het 
instituut uitbreiden of nader invullen, hetzij in hun geheel (2, 6, 9, 59/74, 18, 64/80, 
65/81, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 en 55), met aanpassingen van de Commissie (3-
deels, 4, 5, 7, 8, 10, 59/74, 13, 15-deels, 60/76-deels, 61rev/77-deels, 17, 20, 24, 25, 
28, 29, 62/78, 63/79, 40 en 48-deels). 
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3.2.2. Amendementen van het Europees Parlement die in hun geheel, deels of in strekking 
zijn overgenomen in het gewijzigde voorstel van de Commissie maar niet in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

Het betreft de volgende amendementen: 

Amendement nr. 66/82 (samenstelling van de raad van bestuur): dit amendement op 
artikel 10, lid 1, voorziet in een kleine raad van bestuur van 13 leden (negen 
vertegenwoordigers van de Raad – gekozen op voordracht van de Commissie en na 
raadpleging van het Europees Parlement, één van de Commissie en drie van de 
Europese sociale partners en ngo’s zonder stemrecht)1. Dit standpunt van het 
Europees Parlement is in overeenstemming met zijn resolutie van 1 december 2005 
over het ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese 
regelgevende agentschappen. 

De Commissie heeft dit standpunt van het Europees Parlement aanvaard op 
voorwaarde dat het evenwicht tussen de twee instellingen wordt bewaard in gevallen 
waarin de Commissie verantwoordelijk is (namelijk de vaststelling van het 
werkprogramma en de begroting). Hiertoe heeft de Commissie voorgesteld aan 
artikel 10, lid 7 (besluitvorming in de raad van bestuur), de volgende bepaling toe te 
voegen: 

‘Bij besluiten ten aanzien van artikel 10, lid 5, onder a) en d), heeft de stem van de 
vertegenwoordiger van de Commissie hetzelfde gewicht als de stemmen van alle door 
de Raad benoemde leden tezamen’.  

Zij heeft voorgesteld het amendement met de volgende overweging te onderbouwen: 

‘Om een efficiënte werking van het Instituut te waarborgen en rekening houdend met 
de omvang en het technische karakter van het Instituut wordt het beheerd door een 
kleine raad van bestuur, bestaande uit negen vertegenwoordigers van de Raad, één 
vertegenwoordiger van de Commissie en drie vertegenwoordigers van de 
belanghebbende partijen zonder stemrecht. Het evenwicht tussen de twee 
instellingen, Raad en Commissie, dient te worden bewaard in gevallen waarin de 
Commissie verantwoordelijk is (met name de vaststelling van het werkprogramma en 
de begroting)’. 

Naar aanleiding van een verzoek van de lidstaten die evenals de Commissie de 
voorkeur hadden voor een kleine raad van bestuur, mits het geografische evenwicht 
wordt gewaarborgd, en vanwege het feit dat met de samenstelling van de raad van 
bestuur, zoals voorgesteld door het Europees Parlement, via een rouleerstelsel over 
een periode van drie ambtstermijnen alle lidstaten in de raad van bestuur 
vertegenwoordigd kunnen zijn (9 × 3 = 27), heeft de Commissie dit rouleerstelsel als 
toevoeging aan amendement 66/82 voorgesteld. 

                                                 
1 Deze keuze is ingegeven door de in 2002 opgerichte Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, die 

een kleine raad van bestuur heeft van 18 leden (14 vertegenwoordigers van de Raad, één van de 
Commissie en drie van de belanghebbende partijen zonder stemrecht). 



 

NL 6   NL 

‘1. De raad van bestuur… De lijst, die door de Commissie op grond van de 
voordrachten van de lidstaten en volgens een rouleerstelsel in de volgorde van de 
voorzitterschappen wordt opgesteld, wordt toegezonden …’.  

Zij heeft deze bepaling met een overweging onderbouwd: 

'Om voor het nodige geografische evenwicht tussen de lidstaten te zorgen, worden de 
vertegenwoordigers van de Raad voor elke roulerende ambtstermijn benoemd in 
volgorde van de voorzitterschappen van de Raad’. 

Ten slotte stelt de Commissie voor de ambtstermijn van de leden van de raad van 
bestuur te verkorten van vijf tot drie jaar zodat de lidstaten binnen een redelijke tijd 
allemaal aan de beurt kunnen komen. Artikel 10, lid 2, vierde alinea, wordt derhalve 
als volgt gewijzigd: 

‘De ambtstermijn bedraagt drie jaar en kan niet worden verlengd’. 

De Raad heeft dit amendement ondanks het voorstel van een rouleerstelsel 
verworpen en de formule van de algemene oriëntatie van juni 2005 aangehouden, die 
aansluit bij zijn horizontale standpunt ten aanzien van de raden van bestuur van de 
communautaire agentschappen (een grote raad van bestuur met één 
vertegenwoordiger per lidstaat, drie vertegenwoordigers van de Commissie en drie 
van de sociale partners en ngo’s zonder stemrecht), vanwege de omvang van de raad 
van bestuur terzijde gestaan door een dagelijks bestuur van zes leden. 

Amendementen 67/83 en 68/84 betreffende het adviesforum: in amendement 67/83 
op artikel 12, lid 1, wordt de deelname aan het forum beperkt tot de 
vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt de deelname van de drie 
vertegenwoordigers van de Europese ngo’s en sociale partners geschrapt, aangezien 
zij al lid zonder stemrecht van de raad van bestuur zijn. Overeenkomstig de 
amendementen 66 en 82 betreffende de beperkte samenstelling van de raad van 
bestuur is de Commissie ermee akkoord gegaan dat het adviesforum wordt beperkt 
tot de vertegenwoordigers van de lidstaten en vindt zij de deelname van de drie 
belanghebbenden aan de raad van bestuur voldoende. Amendement 68/84 op 
artikel 12, lid 4, bevat de toevoeging dat het forum de directeur ondersteunt bij de 
opstelling van het jaarlijkse werkprogramma en het werkprogramma op middellange 
termijn van het Instituut. In het kader van een kleine raad van bestuur waarin niet alle 
lidstaten vertegenwoordigd zijn, is het belangrijk dat de rol van het adviesforum, dat 
uit vertegenwoordigers van alle lidstaten bestaat, wordt versterkt. De Raad, die 
voorstander is van vertegenwoordiging van alle lidstaten in de raad van bestuur, heeft 
het adviesforum laten vervallen en het Instituut een taak erbij gegeven, namelijk een 
jaarlijkse vergadering van de deskundigen uit de lidstaten over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, zie artikel 3, lid 1, onder e). 

Amendement 39: Dit amendement op artikel 10, lid 2, tweede alinea, bepaalt dat de 
drie instellingen streven naar een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen en 
ervoor zorgen dat geen der seksen minder dan 40% van de zetels in de raad van 
bestuur bezet. De Commissie heeft dit amendement aanvaard omdat de besluiten die 
in de raad van bestuur worden genomen, een weerspiegeling van de behoeften van de 
samenleving moeten zijn. De Raad heeft dit verworpen omdat deze minimale 
vertegenwoordiging voor de lidstaten moeilijk uitvoerbaar zou zijn. De Commissie 
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betreurt dat dit amendement was verworpen, zoals blijkt uit een verklaring bij de 
notulen van de Raad van 1 juni 2006. 

Amendement 26: Bij dit amendement wordt aan artikel 3, lid 1, een nieuw punt h 
quater) toegevoegd over de dialoog die het instituut op internationaal niveau zou 
moeten voeren met organen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor 
gendergelijkheid. In deze samenwerking wordt al voorzien door artikel 8, lid 1, maar 
het Europees Parlement wenste hieraan meer waarde toe te kennen door die eveneens 
bij de taken op te nemen. Samenwerking met internationale organisaties is belangrijk 
maar die moet, gezien de omvang en de begroting van het Instituut in zijn 
aanloopfase, niet buiten proporties zijn. 

De Commissie heeft het amendement dan ook aanvaard na een aanpassing bedoeld 
om de taak te verlichten en in overeenstemming te brengen met andere 
agentschappen: bijgevolg moet de tekst worden vervangen door de volgende 
formulering, die is gebaseerd op de verordening tot oprichting van het Europees 
Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: ‘het verzamelen en ter 
beschikking stellen van informatie over gendergelijkheidsvraagstukken die afkomstig 
is uit, respectievelijk bestemd is voor derde landen en internationale organisaties’. 
De Raad heeft dit amendement, zelfs met de aanpassingen van de Commissie, niet 
overgenomen, omdat dit aspect in artikel 4, lid 3, en artikel 8 afdoend aan de orde 
komt. 

Daarnaast zijn de volgende amendementen door de Raad deels verworpen: 

Amendementen 3 en 60/76 (over de taken van het Instituut): amendement 3 op 
overweging 10 bestaat uit twee toevoegingen die de tekst verduidelijken en de 
vervanging van het woord ‘verzamelen’ (van informatie en gegevens) door 
‘documenteren’, om duidelijk te maken dat het Instituut vooral het accent zal leggen 
op de analyse van de verzamelde informatie en gegevens op het niveau van de 
lidstaten en Eurostat, wat het Instituut een duidelijke toegevoegde waarde verleent; 
in dezelfde regel schrapt amendement 60/76 de woorden ‘verzamelt, registreert’ in 
artikel 3, lid 1, onder a), om de nadruk te leggen op de analyse en niet op het 
verzamelen. Deze wijzigingen zijn door de Commissie aanvaard want ook al wordt 
het woord ‘verzamelt’ geschrapt om de analyse meer te benadrukken, die informatie 
zal toch eerst verzameld moeten worden; in overweging 10 wordt trouwens via 
amendement 3 uitdrukkelijk naar documentatie verwezen. De Raad was het niet met 
de Commissie eens dat het woord ‘verzamelen’ in overweging 10 en artikel 3 moest 
worden geschrapt, omdat het verzamelen van gegevens een belangrijke fase is die 
ook tot de taken van andere, vergelijkbare agentschappen behoort. 

Amendement 15: dit amendement op artikel 3, lid 1, onder b), beoogt de 
samenwerking met Eurostat en de nationale statistische instanties te versterken. De 
Raad heeft de zinsnede over de samenwerking van het Instituut met de nationale 
statistische instanties verworpen en geeft er de voorkeur aan dat deze contacten 
uitsluitend via Eurostat plaatsvinden. 

Amendement 48: dit amendement op artikel 11, lid 4, bepaalt dat de directeur door 
het Europees Parlement of de Raad te allen tijde kan worden opgeroepen voor een 
hoorzitting over kwesties die betrekking hebben op de taken van het Instituut. De 
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Raad heeft de zinsnede over de Raad verworpen, omdat het niet nodig is de Raad op 
de hoogte te stellen als alle lidstaten in de raad van bestuur zijn vertegenwoordigd. 

Amendement 61rev/77: dit amendement op artikel 3, lid 1, onder c), bevat drie 
toevoegingen: de verspreiding en bevordering van het gebruik van methodologische 
hulpmiddelen; de methodologische hulpmiddelen moeten niet alleen het 
communautair beleid maar ook het daaruit voortvloeiende nationale beleid 
ondersteunen en tegelijkertijd moeten zij gendermainstreaming in alle 
communautaire instellingen en organen ondersteunen. De Raad was het niet eens met 
de passage over de bevordering van het gebruik van methodologische hulpmiddelen, 
want dit is de verantwoordelijkheid van de politieke instanties. 

3.3. Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen die overeenstemmen met het 
standpunt van de Commissie 

De Raad heeft zeer positief op het voorstel van de Commissie gereageerd, behalve op 
het punt van de samenstelling van de raad van bestuur en het daarmee 
samenhangende punt van het adviesforum.  

Voor het overige heeft hij enkele kleine wijzigingen aangebracht om de tekst te 
verduidelijken, met name in artikel 2 (doelstellingen) en artikel 5 (onafhankelijkheid 
van het Instituut). 

3.4. Problemen bij de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt 

Tijdens de bijeenkomst van 1 juni 2006 heeft de Raad unaniem een politiek akkoord 
met het oog op een gemeenschappelijk standpunt bereikt, ook op het punt van de 
samenstelling van de raad van bestuur. De Commissie blijft bij het standpunt dat zij 
in het gewijzigde voorstel heeft ingenomen en betreurt dat de Raad niet akkoord gaat 
met de voorkeur van de Commissie en het Europees Parlement voor een kleine raad 
van bestuur. De Commissie betreurt ook dat de Raad een minimale 
vertegenwoordiging van elk geslacht (40%) in de raad van bestuur heeft afgewezen. 
De Commissie heeft over deze twee punten een verklaring in de notulen van de Raad 
laten opnemen (zie bijlage). 

4. CONCLUSIES 

Over het geheel genomen is de Commissie van mening dat het gemeenschappelijke 
standpunt van de Raad in overeenstemming is met haar voorstel en dat daarin 
rekening is gehouden met de amendementen van het EP in eerste lezing en het 
gewijzigde voorstel van de Commissie. 

De Commissie betreurt evenwel dat de Raad zich met eenparigheid van stemmen 
heeft uitgesproken voor een grote raad van bestuur (31 leden, terzijde gestaan door 
een dagelijks bestuur van zes leden). Dit is een te zware structuur voor een 
agentschap dat in 2007 15 personeelsleden zal tellen (en in 2013 30) en over een 
begroting van ongeveer 7,5 miljoen euro zal beschikken. Bovendien is de Commissie 
van mening dat via het door de Raad geschrapte adviesforum elke lidstaat betrokken 
zou kunnen zijn bij het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma en zijn 
specifieke behoeften aan het Instituut en de andere lidstaten duidelijk kunnen maken. 
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De Commissie betreurt ook dat de Raad een minimale vertegenwoordiging van elk 
geslacht (40%) in de raad van bestuur heeft afgewezen. De Commissie heeft haar 
bezwaren uiteengezet in een verklaring bij de notulen van de Raad van 1 juni 2006. 
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BIJLAGE  

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming 

1-2 juni 2006 

Europees Genderinstituut 

Verklaring van de Commissie 

De Commissie betreurt dat de Raad heeft gekozen voor een grote raad van bestuur, bestaande 
uit één vertegenwoordiger per lidstaat, drie vertegenwoordigers van de Commissie en drie 
leden zonder stemrecht. De Commissie is het niet eens met de Raad en geeft de voorkeur aan 
een kleine raad van bestuur. 

De Commissie herinnert eraan dat, overeenkomstig de wetgevingsresolutie van 13 maart 2006 
over het voorstel voor de oprichting van een Europees Genderinstituut, en met name 
amendement 66/82 betreffende de samenstelling van de raad van bestuur, haar gewijzigde 
voorstel [COM(2006) 209] voorzag in een raad van bestuur van 13 leden: negen door de Raad 
benoemde leden plus één vertegenwoordiger van de Commissie en drie leden zonder 
stemrecht, die door de Commissie zouden worden benoemd om de betrokken organisaties te 
vertegenwoordigen. 

De Commissie is van mening dat het Genderinstituut, overeenkomstig de resolutie van het 
Europees Parlement van 1 december 2005 over het ontwerp interinstitutioneel akkoord 
betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen, gezien zijn taken en 
omvang beter zou kunnen functioneren met een kleine raad van bestuur. 

De Commissie betreurt tevens dat de Raad niet heeft ingestemd met het voorstel dat de drie 
instellingen ervoor zorg moeten dragen dat zowel mannen als vrouwen ten minste 40% van de 
raad van bestuur uitmaken. 




