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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. 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; 

2. onderstreept dat 2011 het eerste volledige jaar was waarin het Instituut zijn 
werkzaamheden verrichtte sinds zijn financiële en administratieve onafhankelijkheid in 
juni 2010; 

3. wijst op de bevestiging van de Rekenkamer dat de jaarrekening van het Instituut over een 
begroting van 7 530 000 EUR op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van zijn 
financiële situatie per 31 december 2011 en dat de verrichtingen en kasstromen van het 
Instituut betreffende het begrotingsjaar 2011 in overeenstemming zijn met de bepalingen 
van zijn financieel reglement; 

4. is tevreden over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het Instituut betreffende het begrotingsjaar 2011 op 
alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; 

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;  

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;

7. is verheugd over de verbetering van het bezettingspercentage van zijn personeelsformatie, 
dat zal bijdragen tot de doeltreffende werking 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; 

9. onderstreept het belang van de activiteiten van het Instituut voor de genderbenadering en 
een grotere participatie van vrouwen in leidende posities, hetgeen wordt geëist in recente 
Commissiedocumenten over gendergelijkheid, zoals het voorstel voor een richtlijn van het 
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Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij 
niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen (COM(2012)0614) en de mededeling getiteld "Man-
vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven: een bijdrage tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei" (COM(2012)0615;

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 2011.


