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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst andermaal op de belangrijke rol 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid bij het bevorderen van 
gendergelijkheid en het ondersteunen van 
de opneming hiervan in alle 
beleidsterreinen van de Unie en de hieruit 
voortvloeiende nationale 
beleidsmaatregelen, alsmede bij het 
bestrijden van discriminatie op basis van 
geslacht en bij het bewust maken van de 
burgers van de Unie van gendergelijkheid; 
onderstreept dat de doelstellingen en de 
taak van het Instituut het noodzakelijk 
maken dat binnen het institutionele kader 
een aparte specifieke eenheid wordt 
gehandhaafd;

1. wijst andermaal op de belangrijke rol 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid bij het bevorderen van 
gendergelijkheid en het ondersteunen van 
de opneming hiervan in alle 
beleidsterreinen van de Unie en de hieruit 
voortvloeiende nationale 
beleidsmaatregelen, alsmede bij het 
bestrijden van discriminatie op basis van 
geslacht en bij het bewust maken van de 
burgers van de Unie van gendergelijkheid; 
onderstreept dat de doelstellingen en de 
taak van het Instituut het noodzakelijk 
maken dat binnen het institutionele kader 
een aparte specifieke eenheid wordt 
gehandhaafd; constateert echter dat het 
Instituut in vele gevallen het werk van de 
lidstaten, van DG Werkgelegenheid van 
de Commissie en van een ander 
agentschap, namelijk het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, 
overdoet, en dat zijn taken inzake het 
opstellen van statistieken gemakkelijk 
kunnen worden overgenomen door het 
directoraat-generaal Eurostat van de 
Commissie; 

Or. en

Amendement 2
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is verheugd over het unieke 
initiatief om, in overleg met de andere 
EU-instellingen in Vilnius (de Commissie 
en het voorlichtingsbureau van het 
Europees Parlement) gemeenschappelijke 
kantoorruimten te zoeken en te kiezen;
stelt vast dat het onlangs ingestelde 
"EU-Huis" noodzakelijk is gebleken en 
aan de synergieën ten goede zal komen, 
de zichtbaarheid van de EU zal vergroten 
en het sparen en delen van kosten zal 
bevorderen;

Or. en

Amendement 3
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt kennis van de opmerking van de 
Rekenkamer over de overdracht van 50% 
van de totale vastleggingen in 2011; doet 
een beroep op het Instituut om te streven 
naar een geleidelijke vermindering van de 
overdracht ten einde een aanvaardbaar 
niveau van overdracht te bereiken met het 
oog op de inachtneming van het 
begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit;

5. neemt kennis van de opmerking van de 
Rekenkamer over de overdracht van 50% 
van de totale vastleggingen in 2011; doet 
een beroep op het Instituut om te streven 
naar een geleidelijke vermindering van de 
overdracht ten einde een aanvaardbaar 
niveau van overdracht te bereiken met het 
oog op de inachtneming van het 
begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit; 
merkt op dat een overdracht van 50% 
wijst op een magere werkagenda en stelt 
vast dat dit onverwijld opnieuw moet 
worden onderzocht; 

Or. en

Amendement 4
Marina Yannakoudakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. neemt kennis van de opmerking van de 
Rekenkamer over de noodzaak om de 
documentatie over de fysieke inventarisatie 
voor vaste activa en de schatting van 
transitorische passiva te verbeteren; neemt 
in dit verband kennis van de toezegging 
van het Instituut om te zorgen voor een 
goed beheer van de activa en om de 
schatting van de transitorische passiva te 
verbeteren;

6. neemt kennis van de opmerking van de 
Rekenkamer over de noodzaak om de 
documentatie over de fysieke inventarisatie 
voor vaste activa en de schatting van 
transitorische passiva te verbeteren; neemt 
in dit verband kennis van de toezegging 
van het Instituut om te zorgen voor een 
goed beheer van de activa en om de 
schatting van de transitorische passiva te 
verbeteren; merkt voorts op dat bij de 
tenuitvoerlegging van de werkagenda een 
krachtige aanpak vereist is; 

Or. en

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. constateert dat het Instituut in vele 
gevallen het werk van de lidstaten, van 
DG Werkgelegenheid van de Commissie 
en van een ander agentschap, namelijk 
het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, overdoet, en dat zijn taken 
inzake het opstellen van statistieken 
gemakkelijk kunnen worden 
overgenomen door het directoraat-
generaal Eurostat van de Commissie;
verlangt derhalve dat het 
bevoegdheidsterrein van het Instituut 
duidelijk wordt afgebakend en dat over 
zijn arbeidsrichtsnoeren een duidelijk 
akkoord wordt bereikt;

Or. en
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Amendement 6
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is verheugd over de instelling door 
het Instituut van het resource- en 
documentatiecentrum als een eenmalige 
Europese bron van institutionele en 
methodologische kennis over 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is ingenomen met het tweede verslag 
van het Instituut over de ex-ante evaluatie 
waarin de nadruk wordt gelegd op de 
specifieke doelstellingen en activiteiten 
van het Instituut;

8. is ingenomen met het tweede verslag 
van het Instituut over de ex-ante evaluatie 
waarin de nadruk wordt gelegd op de 
specifieke doelstellingen en activiteiten 
van het Instituut, maar dringt aan op een 
verduidelijking van de doelstellingen van 
het Instituut;

Or. en

Amendement 8
Barbara Matera

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept het belang van de door 
het Instituut ontwikkelde 
gendergelijkheidsindex als belangrijk 
instrument om de voortgang van de 
gendergelijkheid in Europa in het oog te 
houden, op basis van de unieke realiteit 
van de EU-context; 

Or. en

Amendement 9
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. steunt de door het Instituut 
verrichte werkzaamheden, maar dringt 
erop aan dat deze, waar haalbaar, worden 
overgedragen aan derde partijen die 
zichzelf financieren;

Or. en


