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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert aan de belangrijke rol van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
bij de bevordering van gendergelijkheid, ook wat betreft gendermainstreaming in al het 
beleid van de Unie en het daaruit voortvloeiende nationale beleid;  onderstreept dat de 
doelstellingen en de taken van het instituut om een aparte specifieke eenheid binnen het 
institutionele kader van de Unie vragen; 

2. wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het instituut over een 
begroting van 7 700 000 EUR op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van zijn 
financiële situatie per 31 december 2012 en dat de verrichtingen en kasstromen van het 
instituut betreffende het begrotingsjaar 2012 in overeenstemming zijn met de bepalingen 
van zijn financieel reglement; 

3. is tevreden over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het instituut betreffende het begrotingsjaar 2012 op 
alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; 

4. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer over de verlaging van de overdracht 
van de totale vastleggingen van 50% in 2011 tot 32% in 2012; onderstreept dat er 
aanzienlijke vorderingen zijn geboekt ten aanzien van het verlagen van de overdracht, en 
verzoekt het instituut zich te blijven inspannen voor een geleidelijke verlaging;

5. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat het instituut geen officiële 
procedure heeft voor de planning en controle van aanbestedingen, en dat zijn jaarlijks 
werkprogramma geen aanbestedingsschema omvat met betrekking tot de geplande 
activiteiten; merkt op dat slechts 7% van de naar 2012 overgedragen vastgelegde 
kredieten niet zijn gebruikt en moesten worden geannuleerd; benadrukt in dit opzicht dat 
het instituut heeft toegezegd de planning en controle van aanbestedingen te verbeteren 
door een controle-instrument en richtlijnen voor begrotingscontrole in te voeren;

6. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer over de vastgestelde tekortkomingen 
in de documentatie van wervingsprocedures; merkt in dit verband op dat het instituut 
maatregelen heeft genomen om de wervingsprocedures te herzien en de vastgestelde 
tekortkomingen te verhelpen;

7. wijst op de door het instituut geboekte vorderingen bij het afronden van de 
personeelsformatie, die zal bijdragen aan een doeltreffende werking van het instituut; 

8. neemt kennis van de voornaamste bevindingen uit het activiteitenverslag van het instituut 
en wijst erop dat het instituut in 2012 twee verslagen heeft opgesteld voor het 
voorzitterschap, met de nadruk op "gendergelijkheid – klimaatverandering" en "geweld 
tegen vrouwen – slachtofferondersteuning", de ontwikkeling van de 
gendergelijkheidsindex heeft afgerond, zeven onderzoeken heeft opgestart en een online 
databank van genderopleidingsmogelijkheden heeft ontwikkeld;
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9. verzoekt het instituut in zijn jaarlijkse werkprogramma, bij de vaststelling van 
betalingsverplichtingen en begrotingsprioriteiten, rekening te houden met de geplande 
activiteiten in het kader van het samenwerkingsplan met de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid;

10. is op grond van de thans beschikbare gegevens van mening dat aan de directeur van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid kwijting kan worden verleend met betrekking tot 
de uitvoering van de begroting van het Instituut voor het begrotingsjaar 2012.


