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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat gendergelijkheid een van de grondbeginselen van de Unie is en dat de 

Unie zich ertoe heeft verplicht gendermainstreaming in al haar beleid te bevorderen, 

zoals is neergelegd in artikel 8 VWEU; 

B. overwegende dat genderbewust budgetteren deel uitmaakt van de 

gendermainstreamingstrategie; 

1. herinnert eraan dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is opgericht om 

gendergelijkheid in de Unie te bevorderen, onder meer door gendermainstreaming op te 

nemen in alle relevante beleidssectoren van de Unie en het daaruit voortvloeiende 

nationale beleid, om discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en om de burgers 

van de Unie bewust te maken van gendergelijkheid, en is verheugd dat voorrang wordt 

gegeven aan werkzaamheden op verschillende gebieden met kwalitatief hoogstaande 

resultaten en een grote zichtbaarheid, zonder de dimensie van gendermainstreaming uit 

het oog te verliezen; 

2. verwelkomt de lopende samenwerking tussen het EIGE en de Commissie rechten van 

de vrouw en gendergelijkheid en toont zich verheugd over de bijdrage van het EIGE aan 

de aanhoudende inspanningen van de Commissie rechten van de vrouw en 

gendergelijkheid; verzoekt om meer interactie tussen de wetgevings- en niet-

wetgevingsprioriteiten van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en 

het onderzoek van het EIGE, tevens rekening houdend met de gegevens van de 

gendergelijkheidsindex van het EIGE; 

3. neemt kennis van het oordeel van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het EIGE op 

alle materiële punten een getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie per 

31 december 2016 en van de resultaten van zijn verrichtingen, kasstromen en 

veranderingen van de nettoactiva in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de 

bepalingen van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de 

Commissie vastgestelde boekhoudregels; 

4. neemt kennis van het oordeel van de Rekenkamer dat de onderliggende ontvangsten en 

uitgaven bij de jaarrekening van het EIGE betreffende het op 31 december 2016 

afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; 

5. merkt op dat het niveau van de overdrachten voor titel III (beleidsuitgaven) met 51 % 

van de vastgelegde kredieten hoog is gebleven en dat deze overdrachten voornamelijk 

het gevolg waren van lopende studies die volgens de planning in 2016 zouden worden 

afgerond; wijst er evenwel op dat dit een verbetering is in vergelijking met het niveau 

van 61 % in 2015; verzoekt het EIGE te overwegen om gesplitste begrotingskredieten in 

te voeren die het meerjarige karakter van de activiteiten en onvermijdelijke vertragingen 

tussen de ondertekening van contracten, leveringen en betalingen beter weergeven; 

6. beveelt, op grond van de beschikbare feiten, aan om kwijting te verlenen aan de 
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directeur van het EIGE voor de uitvoering van de begroting van het EIGE voor het 

begrotingsjaar 2016. 
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