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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Unie er krachtens artikel 8 VWEU in al haar activiteiten naar 
streeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen, waarmee zij het beginsel van gendermainstreaming 
vastlegt;

B. overwegende dat vrouwen onevenredig zwaar worden getroffen door de COVID-19-
pandemie, met name vrouwen met onzekere banen, vrouwen die werken in sectoren 
waarin zij oververtegenwoordigd zijn, en vrouwen die werken in de informele 
economie;

1. herinnert eraan dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is opgericht om 
bij te dragen aan gendergelijkheid in de Unie en om de bevordering ervan te versterken; 
wijst erop dat het EIGE met name gezien de impact van de COVID-19-pandemie op het 
gebied van gendergelijkheid meer middelen en personeel nodig heeft om zijn taken naar 
behoren te kunnen uitvoeren;

2. is ingenomen met de lopende samenwerking tussen het EIGE en de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Parlement (FEMM);

3. stelt vast dat het uitvoeringspercentage van het EIGE nog altijd hoog is, met 
vastleggingskredieten tot 97,75 % in 2020 (98,96 % in 2019), en betalingskredieten tot 
74,82 % (82,5 % in 2019);

4. stelt vast dat de overgedragen operationele uitgaven van het EIGE zijn toegenomen tot 
49,49 % in 2020 (28,01 % in 2019);

5. merkt op dat de Rekenkamer in haar jaarverslag over de EU-agentschappen voor het 
begrotingsjaar 20201 heeft bevestigd dat de jaarrekening van het EIGE op alle materiële 
punten een getrouw beeld geeft van zijn financiële situatie per 31 december 2020, van 
de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van zijn 
nettoactiva in het op die datum afgesloten begrotingsjaar; neemt ter kennis dat de 
Rekenkamer van oordeel is dat de onderliggende ontvangsten en uitgaven bij de 
jaarrekening van het EIGE betreffende het op 31 december 2020 afgesloten 
begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

6. beveelt op grond van de momenteel 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 2020.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_NL.pdf
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