
AM\1193869NL.docx PE643.135v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2019/2089(DEC)

27.11.2019

AMENDEMENTEN
1 - 20
Ontwerpadvies
Frances Fitzgerald
(PE641.173v01-00)

Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
(2019/2089(DEC))



PE643.135v02-00 2/13 AM\1193869NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1193869NL.docx 3/13 PE643.135v02-00

NL

Amendement 1
Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

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;

Schrappen

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Amendement 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

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;

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; overwegende dat de 
Commissie en de Rekenkamer moeten 
garanderen dat het beginsel van 
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gendermainstreaming wordt toegepast in 
alle begrotings- en wetgevingsprocedures 
van de Unie;

_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Amendement 3
Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

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

1. herinnert eraan dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is 
opgericht om gendergelijkheid in de EU 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 gender te 
bestrijden en om de burgers van de Unie 
bewust te maken van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is 
opgericht om gendergelijkheid in de EU te 
bevorderen, onder meer door 
gendermainstreaming op te nemen in alle 
relevante beleidssectoren van de Unie en 

1. herinnert eraan dat het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is 
opgericht om gendergelijkheid in de EU te 
bevorderen, onder meer door 
gendermainstreaming op te nemen in alle 
beleidssectoren van de Unie en het daaruit 
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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;

voortvloeiende nationale beleid, om 
discriminatie op grond van geslacht te 
bestrijden en om de burgers van de Unie 
bewust te maken van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven, de genderkloof 
ten aanzien van digitale vaardigheden, 
lonen en pensioenen, genderbudgettering, 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en de ontwikkeling van een genderbewust 
parlementair instrument;

2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven, de genderkloof 
ten aanzien van digitale vaardigheden, 
lonen en pensioenen, genderbudgettering, 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en de ontwikkeling van een genderbewust 
parlementair instrument; wijst op de 
waardevolle bijdrage die het EIGE kan 
leveren aan de werkzaamheden van alle 
commissies van het Europees Parlement 
om het genderperspectief beter 
horizontaal te integreren in de 
beleidsvorming van de EU;

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven, de genderkloof 
ten aanzien van digitale vaardigheden, 
lonen en pensioenen, genderbudgettering, 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en de ontwikkeling van een genderbewust 
parlementair instrument;

2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven en de 
genderkloof ten aanzien van digitale 
vaardigheden, lonen en pensioenen;

Or. pl

Amendement 7
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven, de genderkloof 
ten aanzien van digitale vaardigheden, 
lonen en pensioenen, genderbudgettering, 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en de ontwikkeling van een genderbewust 
parlementair instrument;

2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven, de genderkloof 
ten aanzien van digitale vaardigheden, 
lonen en pensioenen, genderbudgettering, 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen, 
de gezondheid van vrouwen, met inbegrip 
van seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten, de rechten van vrouwen en de 
ontwikkeling van een genderbewust 
parlementair instrument;

Or. en

Amendement 8
Isabella Tovaglieri
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 evenwicht 
tussen werk en privéleven, de genderkloof 
ten aanzien van digitale vaardigheden, 
lonen en pensioenen, genderbudgettering, 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en de ontwikkeling van een genderbewust 
parlementair instrument;

2. neemt kennis van de bestaande 
samenwerking tussen het EIGE en de 
Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid en van de bijdrage van 
het EIGE aan de lopende werkzaamheden 
van de commissie, onder meer op het 
gebied van het evenwicht tussen werk en 
privéleven, de genderkloof ten aanzien van 
digitale vaardigheden, de kloof tussen 
mannen en vrouwen wat lonen en 
pensioenen betreft, het bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en de ontwikkeling 
van een vrouwenrechtenbewust 
parlementair instrument;

Or. it

Amendement 9
Isabella Tovaglieri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met hetgeen de 
participatie van het EIGE in en zijn recente 
voorzitterschap van het netwerk van 
Europese instanties voor justitie en 
binnenlandse zaken heeft opgeleverd, en 
doelt daarmee in het bijzonder op de 
bevordering van maatregelen ter 
bestrijding van seksuele intimidatie op het 
werk2,

3. neemt kennis van hetgeen de 
participatie van het EIGE in en zijn recente 
voorzitterschap van het netwerk van 
Europese instanties voor justitie en 
binnenlandse zaken heeft opgeleverd, en 
doelt daarmee in het bijzonder op de 
bevordering van maatregelen ter 
bestrijding van seksuele intimidatie2 op het 
werk,

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it
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Amendement 10
Isabella Tovaglieri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat er terugkerende 
tekortkomingen blijven bestaan met 
betrekking tot het wettigheids- en 
regelmatigheidsaspect van 
aanbestedingen voor het EIGE en andere 
agentschappen, met name wat het 
afsluiten van contracten zonder bewijs ten 
aanzien van de uitsluitingscriteria voor 
inschrijvers betreft;

Or. it

Amendement 11
Isabella Tovaglieri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt het agentschap deze 
onregelmatigheden, die de voorbije jaren 
reeds werden vermeld in de audits van de 
Rekenkamer, weg te werken, onder meer 
gezien de hogere bijkomende en uit de 
uitvoering van toegekende contracten 
voortvloeiende juridische kosten;

Or. it

Amendement 12
Isabella Tovaglieri

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat het EIGE, net als zes 
andere agentschappen, een beroep heeft 
gedaan op uitzendkrachten van 
geregistreerde uitzendbureaus, maar zich 
niet aan alle regels hield zoals vastgelegd 
in de richtlijn en in de respectieve 
nationale wetgeving, bijvoorbeeld wat 
betreft arbeidsvoorwaarden voor 
uitzendkrachten;

Or. it

Amendement 13
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. neemt kennis van de vooruitgang 
die het EIGE heeft geboekt met 
betrekking tot een aantal aanbevelingen 
van de externe evaluatie (2015) en is 
verheugd over de inspanningen om een 
actieplan uit te voeren om in te spelen op 
deze aanbevelingen, en verzoekt het 
instituut dit proces ter verbetering van de 
governance en de doeltreffendheid voort 
te zetten;

Or. en

Amendement 14
Isabella Tovaglieri

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 ter. verzoekt het agentschap om samen 
met de begrotingsautoriteit te 
onderzoeken of het gebruik van extern 
personeel kostenefficiënt is in vergelijking 
met het gebruik van eigen statutair 
personeel en het toepasselijke EU- en 
nationale rechtskader na te leven;

Or. it

Amendement 15
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de werkzaamheden van het 
EIGE, aangezien de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid dankzij 
de studies en onderzoeken van het instituut 
officiële en kwalitatief hoogstaande 
gegevens tot haar beschikking heeft, 
zonder welke zij haar werk niet naar 
behoren zou kunnen uitvoeren;

6. steunt de werkzaamheden van het 
EIGE, aangezien de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid 
(FEMM) dankzij de studies en 
onderzoeken van het instituut officiële en 
kwalitatief hoogstaande gegevens tot haar 
beschikking heeft, zonder welke zij haar 
werk niet naar behoren zou kunnen 
uitvoeren; 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, zodat 
gendermainstreaming beter tot uiting 
komt in beleidsmaatregelen en acties 
(bijvoorbeeld door andere commissies 
opleiding en gegevens aan te bieden);

Or. en

Amendement 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de werkzaamheden van het 
EIGE, aangezien de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid dankzij 
de studies en onderzoeken van het instituut 
officiële en kwalitatief hoogstaande 
gegevens tot haar beschikking heeft, 
zonder welke zij haar werk niet naar 
behoren zou kunnen uitvoeren;

6. steunt de werkzaamheden van het 
EIGE ten zeerste, aangezien de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
dankzij de studies en onderzoeken van het 
instituut officiële, kwalitatief hoogstaande 
en objectieve gegevens tot haar 
beschikking heeft, zonder welke zij haar 
werk niet naar behoren zou kunnen 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 17
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ingenomen met de 
verwezenlijkingen van het EIGE in 2018 
en verzoekt om vanaf 2019 te zorgen voor 
een jaarlijkse actualisering van de 
gendergelijkheidsindex 2017 (de EIGE-
index); pleit voor de ontwikkeling van 
methodologischer instrumenten, zodat 
gendermainstreaming beter gewaarborgd 
wordt in alle beleidsmaatregelen en 
acties;

Or. en

Amendement 18
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. dringt erop aan dat het EIGE, als 
het Europese expertisecentrum inzake 
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gendergelijkheid, de taak krijgt toe te zien 
op de uitvoering van het Verdrag van 
Istanbul;

Or. en

Amendement 19
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. toont zich bezorgd over 
rechtsvorderingen van voormalige 
uitzendkrachten, de uitspraak van de 
districtsrechtbank van de stad Vilnius en 
de uitspraak van de regionale rechtbank 
van Vilnius; dringt aan op een heldere 
aanwervingsprocedure en verzoekt het 
EIGE maatregelen te nemen om de 
situatie op te lossen;

Or. en

Amendement 20
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. dringt aan op bijkomende 
financiering voor het EIGE, met het oog 
op een groter aantal statutaire 
medewerkers en een betere kwaliteit van 
deze medewerkers (door de tijdelijke 
contracten te vervangen door vaste 
contracten); betreurt dat het EIGE 
voortdurend het risico loopt dat er op zijn 
begroting wordt bezuinigd en het moet 
stellen met ontoereikende personele 
middelen1;
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____________
1 Gebaseerd op de vorige opmerking (de 
kwestie van ongelijke behandeling van 
uitzendkrachten, met name wat salaris en 
werknemersrechten betreft).

Or. en


