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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 gelijkheid van mannen en vrouwen een van de waarden is waarop de 
Unie berust en dat de Unie er overeenkomstig artikel 8 VWEU bij elk optreden naar 
streeft gendermainstreaming te bevorderen;

B. overwegende dat genderbudgettering een manier is om gendermainstreaming op het 
begrotingsproces toe te passen en dat dit begrip verwijst naar een op gender gebaseerde 
beoordeling van de begroting, waarbij het genderperspectief in alle niveaus van de 
begrotingsprocedure wordt geïntegreerd en inkomsten en uitgaven worden herschikt ter 
bevordering van gendergelijkheid1;

1. herinnert eraan dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is opgericht om 
gendergelijkheid in de Unie te bevorderen, onder meer door middel van 
gendermainstreaming op alle relevante beleidsgebieden van de Unie en in 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. is ingenomen met het feit dat het EIGE in 2017 met zijn communicatieactiviteiten 
aanzienlijk meer mensen heeft bereikt en dat de reacties op deze publicaties positief 
zijn, en dat EIGE hiermee dus een bijdrage heeft geleverd aan het onder de aandacht 
brengen van gendergelijkheid en aan bewustmaking van de burgers in de Unie;

3. is ingenomen met de deelname van het EIGE aan het netwerk van Europese instanties 
voor justitie en binnenlandse zaken en met de waardevolle bijdragen die het in dit kader 
levert;

4. neemt kennis van de vooruitgang die het EIGE heeft geboekt met betrekking tot een 
aantal aanbevelingen van de externe evaluatie (2015); is ingenomen met de 
inspanningen van het EIGE om over te stappen op een projectgestuurde organisatie om 
daarmee meer interne synergieën te realiseren en de uitwisseling van kennis tussen de 
verschillende eenheden te bevorderen; waardeert dat het EIGE is begonnen met de 
uitvoering van een actieplan om een follow-up te geven aan de aanbevelingen, en 
verzoekt het instituut om hiermee door te gaan, om op die manier de governance en 
efficiëntie te verbeteren;

5. is ingenomen met de bestaande samenwerking tussen het EIGE en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid en is verheugd over de bijdrage van het EIGE 
aan de lopende werkzaamheden van de commissie, onder meer op het gebied van het 
onderzoek naar en de bevordering van genderbudgettering, alsmede met betrekking tot 
de genderaspecten van mensenhandel; is in dit verband met name ingenomen met de 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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bijdrage van het EIGE aan de integratie van een genderperspectief in de richtlijn inzake 
de bestrijding van mensenhandel en de richtlijn slachtofferrechten;

6. wijst erop dat het EIGE niet alleen nauw moet samenwerken met de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid, maar ook met andere parlementaire commissies, ter 
bevordering van de verwezenlijking van gendermainstreaming in alle 
beleidsmaatregelen en acties; pleit voor toewijzing van extra middelen aan het EIGE, 
zodat meer personeelsleden kunnen worden aangenomen en het instituut de 
belangrijkste belanghebbenden kan bijstaan, bijvoorbeeld bij de tenuitvoerlegging van 
genderbudgettering en andere instrumenten voor gendermainstreaming;

7. steunt het werk van het EIGE, aangezien de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid dankzij de studies en onderzoeken van het instituut toegang heeft tot 
officiële, kwalitatief hoogstaande gegevens die onmisbaar zijn voor haar werk en 
bovendien vrij zijn van ideologische invloeden;

8. is ingenomen met de resultaten die het EIGE in 2017 heeft behaald, en met name met de 
publicatie van de gendergelijkheidsindex 2017 ("de index"), de ontwikkeling van 
geharmoniseerde definities en indicatoren voor gendergerelateerd geweld en de 
uitbreiding van het platform en de instrumenten voor gendermainstreaming; waardeert 
het nieuwe element waarmee de index is uitgebreid, dat gericht is op de verschillen 
tussen verschillende groepen mannen en vrouwen, en is daarnaast verheugd dat de index 
vanaf 2019 jaarlijks zal worden bijgewerkt; pleit voor de ontwikkeling van 
methodologischer instrumenten, zodat gendermainstreaming in alle beleidsmaatregelen 
en acties beter gewaarborgd wordt; 

9. neemt kennis van de follow-up door het EIGE van de verslagen over seksuele 
intimidatie van vrouwelijke werknemers en stagiaires binnen het instituut; onderstreept 
dat het instituut een voorbeeldfunctie moet vervullen wat betreft de bestrijding van 
seksuele intimidatie en het garanderen van de veiligheid en waardigheid van alle 
werknemers; steunt het EIGE bij de tenuitvoerlegging van zijn nultolerantiebeleid 
inzake seksuele intimidatie;

10. beveelt ten zeerste aan dat het EIGE, als expertisecentrum van de Europese Unie op het 
gebied van gendergelijkheid, wordt belast met het toezicht op de tenuitvoerlegging van 
het Verdrag van Istanbul;

11. betreurt dat het EIGE voortdurend het risico loopt dat er op zijn begroting wordt 
bezuinigd en het moet stellen met ontoereikende personele middelen;

12. waardeert de werkzaamheden van het EIGE op het gebied van digitalisering en is 
ingenomen met het project van het instituut dat gericht is op het evenwicht tussen werk 
en privéleven, de salaris- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, en de 
ontwikkeling van een genderbewust parlementair instrument;

13. 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 2017 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 
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Commissie vastgestelde boekhoudregels;

14. 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 2017 
afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

15. is ingenomen met het gevolg dat is gegeven aan de opmerking van de Rekenkamer van 
2016 over het niveau van overgedragen vastgelegde kredieten voor titel III (operationele 
uitgaven); vraagt het EIGE de opmerking van de Rekenkamer over de publicatie van 
kennisgevingen van vacatures op de website van het Europees Bureau voor 
personeelsselectie in overweging te nemen, om de transparantie en publiciteit te 
vergroten en burgers de gelegenheid te bieden kennis te nemen van vacatures die 
gezamenlijk worden gepubliceerd door de diverse Europese instellingen en instanties;

16. beveelt, op grond van de op dit moment beschikbare feiten, aan om kwijting te verlenen 
aan de directeur van het EIGE voor de uitvoering van de begroting van het EIGE voor 
het begrotingsjaar 2017.
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