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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 40
Overweging 7

(7) Uit de haalbaarheidsstudie die in 
opdracht van de Commissie is uitgevoerd, 
kwam naar voren dat er een duidelijke rol is 
weggelegd voor een Europees 
Genderinstituut wat betreft de uitvoering van 
sommige van de taken die de bestaande 
instellingen thans niet verrichten, met name 
op het gebied van coördinatie, centralisatie 
en verspreiding van onderzoeksgegevens en 
informatie, het zichtbaarder maken van het 
vraagstuk van gendergelijkheid en de 
ontwikkeling van hulpmiddelen voor een 
betere integratie van gendergelijkheid in al 
het communautaire beleid.

(7) Uit de haalbaarheidsstudie die in 
opdracht van de Commissie is uitgevoerd, 
kwam naar voren dat er een duidelijke rol is 
weggelegd voor een Europees 
Genderinstituut wat betreft de uitvoering van 
sommige van de taken die de bestaande 
instellingen thans niet verrichten, met name 
op het gebied van coördinatie, centralisatie 
en verspreiding van onderzoeksgegevens en 
informatie, het zichtbaarder maken van het 
vraagstuk van gendergelijkheid, 
benadrukking van het genderperspectief en
de ontwikkeling van hulpmiddelen voor een 
betere integratie van gendergelijkheid in al 
het communautaire beleid.

Or. sv
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 41
Overweging 10

(10) Het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare informatie en gegevens over 
de gelijkheid van mannen en vrouwen, het 
ontwikkelen van geschikte hulpmiddelen om 
de genderdimensie in alle beleidsgebieden te 
integreren, het stimuleren van een dialoog 
tussen de belanghebbenden en een grotere 
bewustwording van EU-burgers zijn 
noodzakelijk om de Gemeenschap in staat te 
stellen gendergelijkheid effectief te 
bevorderen, met name sinds de uitbreiding 
van de Unie; daarom is het wenselijk een 
Europees Genderinstituut op te richten, dat 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten kan bijstaan in de uitvoering van 
deze taken.

(10) Het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare informatie en gegevens over 
de gelijkheid van mannen en vrouwen, het 
ontwikkelen van geschikte hulpmiddelen om 
een eind te maken aan alle vormen van 
genderdiscriminatie en de genderdimensie 
in alle beleidsgebieden te integreren, het 
stimuleren van een dialoog tussen de 
belanghebbenden en een grotere 
bewustwording van EU-burgers zijn 
noodzakelijk om de Gemeenschap in staat te 
stellen gendergelijkheid effectief te 
bevorderen, met name sinds de uitbreiding 
van de Unie; daarom is het wenselijk een 
Europees Genderinstituut op te richten, dat 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten kan bijstaan in de uitvoering van 
deze taken.

Or. el

Motivering

Het verzamelen en analyseren van informatie moet als voornaamste doel hebben een eind te 
maken aan discriminatie, hoofdzakelijk op grond van geslacht, waar deze zich ook voordoet 
(op het werk, in de dienstverlening, bij de besluitvorming enz.). Pas dan kan begonnen 
worden met het integreren van de genderdimensie in alle beleidsgebieden.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 42
Overweging 10

(10 Het verzamelen, analyseren en 
verspreiden van objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare informatie en gegevens over 
de gelijkheid van mannen en vrouwen, het 
ontwikkelen van geschikte hulpmiddelen om 
de genderdimensie in alle beleidsgebieden te 

(10) Het documenteren, analyseren en 
verspreiden van objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare informatie en gegevens over 
de gelijkheid van mannen en vrouwen en het 
gendersysteem, het ontwikkelen van 
geschikte hulpmiddelen om de 
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integreren, het stimuleren van een dialoog 
tussen de belanghebbenden en een grotere 
bewustwording van EU-burgers zijn 
noodzakelijk om de Gemeenschap in staat te 
stellen gendergelijkheid effectief te 
bevorderen, met name sinds de uitbreiding 
van de Unie; daarom is het wenselijk een 
Europees Genderinstituut op te richten, dat 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten kan bijstaan in de uitvoering van 
deze taken.

genderdimensie in alle beleidsgebieden te 
integreren, het stimuleren van een dialoog 
tussen de belanghebbenden en een grotere 
bewustwording van EU-burgers zijn 
noodzakelijk om de Gemeenschap in staat te 
stellen gendergelijkheid effectief te 
bevorderen, met name sinds de uitbreiding 
van de Unie; daarom is het wenselijk een 
Europees Genderinstituut op te richten, dat 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten kan bijstaan in de uitvoering van 
deze taken.

Or. fi

Motivering

Het Instituut moet als doel hebben efficiënter gebruik te maken van onderzoek naar gelijkheid 
en de resultaten daarvan.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 43
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Daar gendergelijkheid niet door 
een anti-discriminatiebeleid alleen kan 
worden bereikt, maar een harmonieus 
samenleven en maatregelen ter bevordering 
van een evenwichtige deelneming van 
mannen en vrouwen in de samenleving 
vereist, moet ook het verwezenlijken van dit 
doel in de taken van het Instituut worden 
opgenomen.

Or. el

Motivering

Het nemen van maatregelen om een harmonieus samenleven van mannen en vrouwen en hun 
evenwichtige deelneming in de samenleving te bevorderen, moet een van de prioriteiten van 
het Instituut zijn.
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 44
Overweging 10 ter (nieuw)

(10 ter) Het is belangrijk te wijzen op de 
prestaties van vrouwen op alle 
levensgebieden zodat hun voorbeeld 
gevolgd kan worden door andere vrouwen;
maatregelen om dit te bereiken moeten dan 
ook tot de taken van het Instituut behoren.

Or. el

Motivering

Het Instituut moet ernaar streven een positief beeld van de rol van vrouwen in de moderne 
samenlevingen naar buiten te brengen.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 45
Overweging 12

(12) Om dubbel werk te voorkomen moet
het Instituut zo nauw mogelijk 
samenwerken met alle communautaire 
programma's en organen, met name met de 
Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden, het
Europees Agentschap voor de veiligheid en 
de gezondheid op het werk, het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding en een eventueel op te 
zetten Bureau voor de grondrechten.

(12) Het Instituut en de communautaire 
programma's en organen en met name de 
Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden, het 
Europees Agentschap voor de veiligheid en 
de gezondheid op het werk, het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding en een eventueel op te 
zetten Bureau voor de grondrechten moeten 
elkaars werk aanvullen in nauwe 
samenwerking met elkaar.

Or. fi

Motivering

Voor de mainstreaming van gelijkheidskwesties is het noodzakelijk dat het Instituut en andere 
communautaire organen elkaar in hun werk aanvullen.
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Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 46
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) Het Instituut moet samenwerken en 
overleg plegen met niet-gouvernementele 
organisaties en organisaties die zich actief 
inzetten voor gelijke kansen en 
gelijksoortige doelen op nationaal en 
Europees niveau en in derde landen.

Or. el

Motivering

Dit amendement is nodig om consistent te zijn met het bepaalde in de artikelen 8 en 19 van 
het voorstel voor een verordening.

Amendement ingediend door Karin Jöns

Amendement 47
Overweging 13

(13) Overeenkomstig artikel 3 van het
Verdrag moet worden gestreefd naar een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen in de raad van bestuur.

(13) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag moet worden gezorgd voor een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen in de raad van bestuur en moet 
worden gestreefd naar een paritaire 
samenstelling daarvan.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig het beginsel van de gelijkstelling van mannen en vrouwen moet de raad van 
bestuur van het Instituut paritair zijn samengesteld uit mannen en vrouwen.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 48
Overweging 13

(13) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag moet worden gestreefd naar een 

(13) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag moet worden gestreefd naar een 
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evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen in de raad van bestuur.

evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen in de raad van bestuur. De raad van 
bestuur moet voor ten minste 40% bestaan 
uit vrouwen en voor ten minste 40% uit 
mannen.

Or. fi

Motivering

Zowel vrouwen als mannen moeten in de raad van bestuur van het Instituut vertegenwoordigd 
zijn.

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 49
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Het hoofddoel van het 
Genderinstituut moet zijn om informatie en 
ervaring over gendermainstreaming en
gendergelijkheid op EU-niveau uit te 
wisselen. Het Genderinstituut moet ook een 
rol spelen bij het uitwisselen van informatie 
en ervaring over discriminatie om andere 
redenen, bijvoorbeeld door onderzoek te 
doen naar de situatie in de EU.

Or. en

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 50
Artikel 1, titel (nieuw)

Definitie

Or. es

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 51
Artikel 1
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Er wordt een Europees Genderinstituut, 
hierna "het Instituut" genoemd, opgericht.

Er wordt een Europees Genderinstituut, 
hierna "het Instituut" genoemd, opgericht,
dat zijn taken onafhankelijk van nationale 
autoriteiten en maatschappelijke 
organisaties of groeperingen verricht en 
zelfstandig is ten opzichte van de 
instellingen van de Gemeenschap.

Het Instituut bezit rechtspersoonlijkheid. 
Het geniet in elke lidstaat de ruimste 
handelingsbevoegdheid die in de wetgeving 
van die lidstaat aan rechtspersonen wordt 
toegekend. Het kan met name roerende en 
onroerende goederen verkrijgen of 
vervreemden en in rechte optreden.

Or. es

Motivering

Door de artikelen 5 en 6 toe te voegen krijgt artikel 1 voldoende gewicht en wordt de 
verordening beknopter en helderder.

Amendement ingediend door Lissy Gröner, Amalia Sartori

Amendement 52
Artikel 2

De algemene doelstelling van het Instituut is 
de Gemeenschapsinstellingen, met name de 
Commissie, en de autoriteiten van de 
lidstaten bij te staan in de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht en de 
bevordering van gendergelijkheid en een 
grotere bewustwording van dit thema onder 
de burgers van de Unie te bewerkstelligen.

De algemene doelstelling van het Instituut is 
bevordering van de rechten van vrouwen, 
bevordering en versterking van de 
opneming van gende-mainstreaming in alle 
beleidsonderdelen van de Unie en het 
daarop gebaseerde nationale beleid, 
ondersteuning van gendergelijkheid en de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht door de meest innovatieve en
interdisciplinaire benaderingen te 
ondersteunen en het bewustzijn van de 
burgers van de Unie voor dergelijke 
kwesties te vergroten.

Or. en

Motivering

In het kader van de oprichting van een orgaan van de Unie voor gendergelijkheid is het van 
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essentieel belang eraan te herinneren dat discriminatie tegen vrouwen op dit moment het 
grote genderprobleem is.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 53
Artikel 2

De algemene doelstelling van het Instituut is 
de Gemeenschapsinstellingen, met name de 
Commissie, en de autoriteiten van de 
lidstaten bij te staan in de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht en de 
bevordering van gendergelijkheid en een 
grotere bewustwording van dit thema onder 
de burgers van de Unie te bewerkstelligen.

De algemene doelstelling van het Instituut is 
de Gemeenschapsinstellingen, met name de 
Commissie, en de autoriteiten van de 
lidstaten bij te staan in de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht en de 
bevordering van gendergelijkheid en een 
grotere bewustwording van 
gendergelijkheid onder de burgers van de 
Unie te bewerkstelligen.

Or. it

Motivering

Het Instituut moet ook tot taak hebben het bewustzijn van het genderbeleid onder de burgers 
te vergroten.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 54
Artikel 3, lid 1, letter a)

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Instituut objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
betreffende gendergelijkheid, met inbegrip 
van onderzoeksresultaten die door de 
lidstaten, de instellingen van de 
Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale 
organisaties voor gelijke kansen, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties 
aan het Instituut worden meegedeeld;

a) documenteert, analyseert en levert het 
Instituut objectieve, betrouwbare en 
vergelijkbare informatie betreffende 
gendergelijkheid en het gendersysteem, met 
inbegrip van onderzoeksresultaten die door 
de lidstaten, de instellingen van de 
Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale 
organisaties voor gelijke kansen, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties 
aan het Instituut worden meegedeeld;

Or. fi
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Motivering

Het Instituut moet als doel hebben bij te dragen tot de kennis waarop activiteiten om de 
gendergelijkheid te vergroten zijn gebaseerd. Allereerst moet sprake zijn van coördinatie 
tussen de kennis van gelijkheid en de resultaten van het onderzoek. Als dit goed gebeurt, dan 
kan de coördinatie en het beheer van de kennis over gelijkheid zowel geld besparen als de 
kwaliteit van het werk verbeteren.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 55
Artikel 3, lid 1, letter a)

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Instituut objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
betreffende gendergelijkheid, met inbegrip 
van onderzoeksresultaten die door de 
lidstaten, de instellingen van de 
Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale 
organisaties voor gelijke kansen, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties 
aan het Instituut worden meegedeeld;

a) verzamelt, registreert, analyseert en 
verspreidt het Instituut objectieve, 
betrouwbare en vergelijkbare informatie 
betreffende gendergelijkheid, met inbegrip 
van onderzoeksresultaten die door de 
lidstaten, de instellingen van de 
Gemeenschap, onderzoekscentra, nationale 
organisaties voor gelijke kansen, niet-
gouvernementele organisaties, betrokken 
derde landen en internationale organisaties 
aan het Instituut worden meegedeeld; wijst 
het bovengenoemde instanties op sectoren 
die nog niet onderzocht zijn en stelt het 
initiatieven voor om deze leemtes op te 
vullen;

Or. it

Motivering

Het Instituut heeft tot taak gegevens te verzamelen en analyses te maken. Hierbij moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar het verrichten van analyses in sectoren die nog weinig zijn 
onderzocht of waarover weinig documentatie bestaat.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 56
Artikel 3, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) verzamelt, registreert en analyseert 
het Instituut informatie over de uitvoering 
in de lidstaten van 
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gendergelijkheidswetgeving die afkomstig 
is van communautaire en nationale 
instanties, deskundigen en 
vertegenwoordigers van niet-
gouvernementele organisaties (die zich 
bezig houden met vrouwen en andere 
onderwerpen);

Or. el

Motivering

Om een zo volledig en exact mogelijk beeld te krijgen van de vorderingen op het gebied van 
gendergelijkheid is betrouwbare informatie over de tenuitvoerlegging in de lidstaten van de 
communautaire wetgeving die ten doel heeft een eind te maken aan genderdiscriminatie van 
grote waarde. Door deze informatie te bestuderen en te analyseren kunnen zinvolle 
gevolgtrekkingen worden gemaakt over de doelmatigheid van bestaande maatregelen en kan 
worden vastgesteld ten aanzien van welke aspecten en gebieden de geboekte vooruitgang nog 
niet aan de verwachtingen voldoet.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker

Amendement 57
Artikel 3, lid 1, letter b)

b) ontwikkelt het methoden ter verbetering 
van de vergelijkbaarheid, objectiviteit en 
betrouwbaarheid van de gegevens op 
Europees niveau, door criteria te definiëren 
die de samenhang van de informatie zullen 
vergroten;

b) werkt het samen met Eurostat en alle 
relevante statistische instanties om
methoden ter verbetering van de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit en 
betrouwbaarheid van de gegevens op 
Europees niveau te ontwikkelen door criteria 
te definiëren die de samenhang van de 
informatie zullen vergroten;

Or. en

Motivering

Door samen te werken met Eurostat en andere relevante instanties (en niet alleen met zuiver 
statistische organen) kan het Instituut zijn onderzoek desgewenst op een gender-specifieke 
aanpak richten.
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 58
Artikel 3, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) ontwikkelt en gebruikt het methoden 
voor verticale gegevensverzameling per 
sector, vergelijkende analyse van 
informatie en casestudies ten einde vast te 
stellen welke problemen met name 
specifieke categorieën vrouwen treffen als 
gevolg van dubbele of meervoudige 
discriminatie (het behoren tot etnische of 
religieuze minderheden, handicaps, enz.)

Or. el

Motivering

Bepaalde categorieën vrouwen, bijvoorbeeld vrouwen die behoren tot minderheidsgroepen, 
vrouwen met handicaps of oudere vrouwen, zijn bijzonder betroffen door discriminatie. 
Hiermee moet rekening worden gehouden bij het verzamelen van informatie over hen ten 
einde gespecialiseerde methoden en middelen te kunnen ontwikkelen en propageren.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 59
Artikel 3, lid 1, letter c)

c) ontwikkelt, analyseert en evalueert het
methodologische hulpmiddelen om de 
integratie van gendergelijkheid in al het 
communautaire beleid te ondersteunen;

c) ontwikkelt, analyseert, evalueert en 
bevordert het het gebruik van
methodologische hulpmiddelen om de 
integratie van gendergelijkheid in al het 
communautaire beleid te ondersteunen en 
ziet het toe op de doeltreffendheid daarvan;

Or. it

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het genderbeleid beter geïntegreerd kan worden in het Europese 
beleid, is het belangrijk dat het Instituut methodologische instrumenten bevordert en vooral 
onderzoek doet naar de doeltreffendheid daarvan.
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 60
Artikel 3, lid 1, letter d)

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid in Europa;

d) verricht het enquêtes op communautair, 
nationaal en regionaal niveau over de 
situatie met betrekking tot gendergelijkheid 
in Europa;

Or. el

Motivering

Er moet duidelijk worden aangegeven dat het mogelijk is om de enquêtes te concentreren op 
bepaalde regio's van de EU al naar gelang de betrokken problemen en specifieke behoeften 
ten einde regionale en lokale autoriteiten te stimuleren zich actief in te zetten om het 
bewustzijn van de gendergelijkheidproblematiek te vergroten.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker

Amendement 61
Artikel 3, lid 1, letter d)

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid in Europa;

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid, 
gendermainstreaming en genderbudgeting
in Europa, met name ten aanzien van de 
doeltreffendheid van het communautaire 
en nationale beleid op dit vlak;

Or. en

Motivering

Deze taakstelling moet overeenstemmen met de doelstelling van het Instituut en moet erop zijn 
gericht de output van het Instituut te voorzien van een effectieve toegevoegde waarde.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 62
Artikel 3, lid 1, letter d)

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid in Europa;

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid en de 
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opneming van een gelijkheidsperspectief in 
alle beleidsonderdelen en in de 
begrotingsprocedure van de EU, met name 
om vast te stellen hoe effectief het 
communautaire en het nationale beleid op 
dit gebied zijn en welke uitwerking het 
communautaire en het nationale beleid op 
dit gebied hebben voor vrouwen en 
mannen;

Or. sv

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 63
Artikel 3, lid 1, letter d)

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid in Europa;

d) verricht het enquêtes over de situatie met 
betrekking tot gendergelijkheid en 
discriminatie op andere gronden in Europa;

Or. en

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 64
Artikel 3, lid 1, letter f)

f) organiseert het bijeenkomsten van 
deskundigen ter ondersteuning van 
onderzoekswerkzaamheden;

f) organiseert het speciale bijeenkomsten 
van deskundigen ter ondersteuning van de
onderzoekswerkzaamheden van het 
Instituut en om ervoor te zorgen dat in het 
onderzoek van het Instituut altijd een 
genderperspectief is opgenomen;

Or. sv

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 65
Artikel 3, lid 1, letter f)
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f) organiseert het bijeenkomsten van 
deskundigen ter ondersteuning van 
onderzoekswerkzaamheden;

f) organiseert en bevordert het 
bijeenkomsten van deskundigen ter 
ondersteuning van 
onderzoekswerkzaamheden;

Or. it

Motivering

De uitwisseling van informatie tussen deskundigen is uiterst belangrijk en daarom moet het 
Instituut de organisatie van bijeenkomsten van deskundigen aanmoedigen om de dialoog te 
bevorderen.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 66
Artikel 3, lid 1, letter g)

g) organiseert het samen met de 
belanghebbenden conferenties, campagnes, 
rondetafelconferenties, seminars en 
bijeenkomsten op Europees niveau;

g) organiseert het samen met de 
belanghebbenden conferenties, campagnes, 
rondetafelconferenties, seminars en 
bijeenkomsten op Europees niveau om het 
bewustzijn van de EU-burgers van 
gelijkheidskwesties te vergroten met 
gebruikmaking van de media; het 
coördineert een programma van te 
organiseren evenementen;

Or. fi

Motivering

Het openbare debat over gender- en gelijkheidskwesties betreft tevens de bevordering van 
gelijkheid en hiervoor is de medewerking van de media van essentieel belang. Popularisering 
van onderzoeksresultaten, bekendmaking van kennis die is verkregen in gelijkheidsprojecten 
en het streven een gezonde basis te leggen in de vorm van kennis met het oog op voorlichting 
over gender- en gelijkheidskwesties in de media moeten alle tot de taken van het Instituut 
behoren. Ook bestaat er behoefte aan het verzamelen van informatie over evenementen en 
campagnes die op Europees niveau georganiseerd moeten worden.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 67
Artikel 3, lid 1, letter g)
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g) organiseert het samen met de 
belanghebbenden conferenties, campagnes, 
rondetafelconferenties, seminars en 
bijeenkomsten op Europees niveau;

g) organiseert en bevordert het samen met 
de belanghebbenden conferenties, 
campagnes, rondetafelconferenties, seminars 
en bijeenkomsten op Europees niveau;

Or. it

Motivering

De uitwisseling van informatie tussen deskundigen is uiterst belangrijk en het Instituut moet 
dan ook de organisatie van bijeenkomsten van deskundigen aanmoedigen om de dialoog te 
bevorderen.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 68
Artikel 3, lid 1, letter g bis) (nieuw)

g bis) onderzoekt het het 
gendergelijkheidsbeleid dat wordt gevoerd 
en maakt het zijn bevindingen bekend om 
de noodzaak van een harmonieus 
samenleven en een evenwichtige 
deelneming van mannen en vrouwen te 
onderstrepen;

Or. el

Motivering

Maatregelen ter bevordering van een harmonieus samenleven en een evenwichtige 
deelneming van mannen en vrouwen moeten voor het instituut prioriteit hebben.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 69
Artikel 3, lid 1, letter g ter) (nieuw)

g ter) verzamelt het systematisch informatie 
over de prestaties van vrouwen op alle 
gebieden van het leven, maakt het zijn 
bevindingen bekend en stelt het 
maatregelen en initiatieven voor om deze 
succesverhalen in de openbaarheid te 
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brengen en erop voort te bouwen;

Or. el

Motivering

Het instituut moet een positief beeld van de rol van vrouwen in de moderne samenlevingen 
uitdragen.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 70
Artikel 3, lid 1, letter g quater) (nieuw)

g quater) overlegt en werkt het samen met 
niet-gouvernementele organisaties en 
organisaties die zich actief inzetten voor 
gelijke kansen en gelijksoortige doelen op 
nationaal en Europees niveau;

Or. el

Motivering

De samenwerking tussen het Instituut en niet-gouvernementele en andere organisaties moet 
niet alleen in artikel 8 worden opgenomen, maar ook in het takenpakket van het Instituut.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 71
Artikel 3, lid 1, letter h)

h) zet het een voor het publiek toegankelijk 
bestand aan documentatie op.

h) zet het een voor het publiek toegankelijk 
bestand aan documentatie op en verzoekt het 
de belanghebbende sociale partners het 
Instituut te voorzien van alle documentatie 
die zij op dit gebied bezitten.

Or. it

Motivering

De sociale partners moeten hun documentatie ter beschikking stellen van het bestand.
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Amendement ingediend door Karin Jöns

Amendement 72
Artikel 3, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) zet het een interactieve dienst op die 
slachtoffers van genderdiscriminatie de 
mogelijkheid biedt, gevallen van een 
dergelijke discriminatie in de Europese 
Unie aan te geven, en die relevante 
informatie levert;

Or. de

Motivering

Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat de Europese burgers de beschikking krijgen over een 
direct kanaal. Het Instituut moet echter niet tot taak hebben bij te dragen tot de beëindiging 
van zulke discriminatie.

Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 73
Artikel 3, lid 1, letter h bis) (nieuw)

h bis) verspreidt het voorbeelden van goede 
praktijken.

Or. fi

Motivering

Zo wordt toegevoegde waarde geproduceerd die uitstijgt boven de resultaten van het werk dat 
wordt verricht om de gelijkheid op het nationale niveau te bevorderen.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 74
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Netwerk voor gendergelijkheid

1. Teneinde het in artikel 3, lid 1, onder d) 
genoemde Netwerk zo spoedig en efficiënt 
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mogelijk op te zetten doet het Instituut een 
openbare oproep tot inschrijving uitgaan 
teneinde aan de hand van door het 
Instituut zelf vastgestelde criteria een lijst 
op te stellen van centra, organen, 
organisaties en deskundigen die zich bezig 
houden met gendergelijkheid en 
gendermainstreaming in alle 
beleidsonderdelen.
2. Op basis van de in lid 1 genoemde lijst 
nodigt de raad van bestuur de geselecteerde
en op de lijst staande organisaties of 
personen uit om aan het Netwerk deel te 
nemen.

Or. it

Motivering

Het netwerk voor gendergelijkheid bevordert de uitwisseling van informatie. De kwaliteit van 
de partners die aan het netwerk deelnemen moet gegarandeerd worden.

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 75
Artikel 5

Onafhankelijkheid van het Instituut schrappen
Het Instituut verricht zijn taken 
onafhankelijk van nationale autoriteiten en 
maatschappelijke organisaties of 
groeperingen en is zelfstandig ten opzichte 
van de instellingen van de Gemeenschap.

Or. es

Motivering

Wordt opgenomen in artikel 1.

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 76
Artikel 6
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Rechtspersoonlijkheid en 
rechtsbevoegdheid

schrappen

Het Instituut bezit rechtspersoonlijkheid. 
Het geniet in elke lidstaat de ruimste 
handelingsbevoegdheid die in de wetgeving 
van die lidstaat aan rechtspersonen wordt 
toegekend. Het kan met name roerende en 
onroerende goederen verkrijgen of 
vervreemden en in rechte optreden.

Or. es

Motivering

Wordt opgenomen in artikel 1.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 77
Artikel 8, lid 1

1. Voor de uitvoering van zijn taken werkt 
het Instituut samen met organisaties in de 
lidstaten, zoals organisaties voor gelijke 
kansen, onderzoekscentra, niet-
gouvernementele organisaties en sociale 
partners, alsmede betrokken organisaties op 
Europees of internationaal niveau en derde 
landen.

1. Voor de uitvoering van zijn taken werkt 
het Instituut samen met organisaties in de 
lidstaten, zoals organisaties voor gelijke 
kansen, onderzoekscentra, universiteiten,
niet-gouvernementele organisaties en sociale 
partners, alsmede betrokken organisaties op 
Europees of internationaal niveau en derde 
landen.

Or. it

Motivering

Het Instituut moet ook samenwerken met universiteiten.

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 78
Artikel 10, lid 1, inleidende formule

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad benoemde vertegenwoordigers, zes 
door de Commissie benoemde 

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad benoemde vertegenwoordigers, zes 
door de Commissie benoemde 
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vertegenwoordigers alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers 
zonder stemrecht, die ieder één van de 
volgende groepen vertegenwoordigen:

vertegenwoordigers alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers, 
die ieder één van de volgende groepen 
vertegenwoordigen:

Or. es

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 79
Artikel 10, lid 1, inleidende formule

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad benoemde vertegenwoordigers, zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers alsmede drie door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers 
zonder stemrecht, die ieder één van de 
volgende groepen vertegenwoordigen:

1. De raad van bestuur bestaat uit zes door 
de Raad benoemde vertegenwoordigers, zes 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers alsmede drie 
gezamenlijk door de Raad en de Commissie 
benoemde vertegenwoordigers zonder 
stemrecht, die ieder één van de volgende 
groepen vertegenwoordigen:

Or. el

Motivering

De drie vertegenwoordigers in de raad van bestuur zonder stemrecht moeten een dubbele 
legitimiteit hebben en dus door beide instellingen worden gekozen.

Amendement ingediend door María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 80
Artikel 10, lid 1, letter a)

a) een geschikte niet-gouvernementele 
organisatie op communautair niveau die een 
legitiem belang heeft in het helpen bestrijden 
van discriminatie op grond van geslacht en 
de bevordering van gendergelijkheid;

a) een vertegenwoordiger van een 
vrouwenrechtenorganisatie op 
communautair niveau die een legitiem 
belang heeft in het helpen bestrijden van 
discriminatie op grond van geslacht en de 
bevordering van gendergelijkheid;

Or. en
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Amendement ingediend door Anneli Jäätteenmäki

Amendement 81
Artikel 10, lid 2, alinea 2

De Commissie en de Raad streven naar een 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen in de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestat voor ten minste
40% uit vrouwen en ten minste 40% uit 
mannen.

Or. fi

Motivering

Zowel vrouwen als mannen moeten in de raad van bestuur van het Instituut vertegenwoordigd 
zijn.

Amendement ingediend door Karin Jöns

Amendement 82
Artikel 10, lid 2, alinea 2

De Commissie en de Raad streven naar een 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen in de raad van bestuur.

De raad van bestuur is paritair samengesteld 
uit mannen en vrouwen.

Or. de

Motivering

De gelijkstelling van mannen en vrouwen impliceert dat de raad van bestuur van het Instituut 
paritair samengesteld moet zijn uit mannen en vrouwen.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 83
Artikel 10, lid 3

3. De raad van bestuur kiest uit zijn midden 
een voorzitter en een vice-voorzitter voor 
een periode van één jaar, die kan worden 
verlengd.

3. De raad van bestuur kiest uit zijn midden 
een voorzitter en een vice-voorzitter voor 
een periode van tweeënhalf jaar, die kan 
worden verlengd.

Or. it
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Motivering

Een periode van tweeënhalf jaar geeft de voorzitter en de vice-voorzitter meer tijd om hun 
werk te verrichten en activiteiten op te zetten.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Artikel 10, lid 7

7. De besluiten van de raad van bestuur 
worden genomen met een absolute 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
De voorzitter heeft de beslissende stem.

7. De besluiten van de raad van bestuur 
worden genomen met een absolute 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
De voorzitter heeft geen beslissende stem.

Or. fr

Motivering

Bij de besluitvorming in de raad van bestuur moet de voorzitter op voet van gelijkheid staan 
met de andere leden van de raad.

Amendement ingediend door Corien Wortmann-Kool

Amendement 85
Artikel 10, lid 11 bis (nieuw)

11 bis) De directie van het Genderinstituut 
en de directie van het eventueel op te 
richten Bureau van de grondrechten 
dienen hun respectievelijke 
werkprogramma's op elkaar af te stemmen, 
teneinde overlapping in de werkzaamheden 
te voorkomen.

Or. nl

Motivering

Teneinde overlappende werkzaamheden te voorkomen moeten het instituut en het op te 
richten bureau hun werkzaamheden op elkaar afstemmen.
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Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 86
Artikel 12, lid 1

1. Het adviesforum bestaat uit medewerkers 
van bevoegde instanties die gespecialiseerd 
zijn in gendergelijkheidszaken, waarbij elke 
lidstaat één vertegenwoordiger aanwijst, 
alsmede drie leden zonder stemrecht, die 
door de Commissie worden benoemd en de 
belanghebbenden op Europees niveau
vertegenwoordigen, zoals niet-
gouvernementele organisaties die een 
legitiem belang hebben in het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en de bevordering van 
gendergelijkheid, en vertegenwoordigers 
van werknemers- en 
werkgeversorganisaties op communautair 
niveau. De vertegenwoordigers kunnen 
zich laten vervangen door gelijktijdig 
benoemde plaatsvervangers.

1. Het adviesforum bestaat uit medewerkers 
van bevoegde instanties die gespecialiseerd 
zijn in gendergelijkheidszaken, waarbij elke 
lidstaat twee vertegenwoordigers aanwijst, 
waarvan er één de niet-gouvernementele 
organisaties vertegenwoordigt die een 
legitiem belang hebben in het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en de bevordering van 
gendergelijkheid.

Or. it

Motivering

NGO's moeten actief aan het adviesforum kunnen deelnemen.

Amendement ingediend door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 87
Artikel 12, lid 1

1. Het adviesforum bestaat uit medewerkers 
van bevoegde instanties die gespecialiseerd 
zijn in gendergelijkheidszaken, waarbij elke 
lidstaat één vertegenwoordiger aanwijst, 
alsmede drie leden zonder stemrecht, die 
door de Commissie worden benoemd en de 
belanghebbenden op Europees niveau
vertegenwoordigen, zoals niet-
gouvernementele organisaties die een 
legitiem belang hebben in het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en de bevordering van 

1. Het adviesforum bestaat uit medewerkers 
van bevoegde instanties die gespecialiseerd 
zijn in gendergelijkheidszaken, waarbij elke 
lidstaat één vertegenwoordiger aanwijst, 
alsmede drie leden zonder stemrecht, die 
door de Commissie worden benoemd en de 
belanghebbenden vertegenwoordigen, zoals 
niet-gouvernementele organisaties die een 
legitiem belang hebben in het helpen 
bestrijden van discriminatie op grond van 
geslacht en de bevordering van 
gendergelijkheid, en vertegenwoordigers van 
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gendergelijkheid, en vertegenwoordigers van 
werknemers- en werkgeversorganisaties op 
communautair niveau. De 
vertegenwoordigers kunnen zich laten 
vervangen door gelijktijdig benoemde 
plaatsvervangers.

werknemers- en werkgeversorganisaties. De 
vertegenwoordigers kunnen zich laten 
vervangen door gelijktijdig benoemde 
plaatsvervangers.

Or. el

Motivering

Daar ook NGO's en communautaire werkgevers- en werknemersorganisaties in de raad van 
bestuur vertegenwoordigd zullen zijn, moet ervoor worden gezorgd dat in het adviesforum 
ook andere organisaties vertegenwoordigd zijn die weliswaar actief zijn op het terrein van de 
Europese beleidsvorming, maar hun ervaring hebben opgedaan op het lokale en het regionale 
niveau.

Amendement ingediend door Anne Van Lancker

Amendement 88
Artikel 12, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

Het staat de directeur terzijde bij de 
opstelling van het jaarlijkse 
werkprogramma en het werkprogramma op 
middellange termijn van het Instituut;

Or. en

Motivering

Het adviesforum moet nieuwe taken krijgen en moet zich pro-actief bemoeien met de 
activiteiten van het Genderinstituut.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 89
Artikel 19, lid 1

1. Het Instituut staat open voor deelname 
van landen die met de Europese 
Gemeenschap overeenkomsten hebben 
gesloten uit hoofde waarvan zij de 
communautaire wetgeving op het onder deze 
verordening vallende gebied hebben 

1. Het Instituut staat open voor deelname 
van landen die met de Europese 
Gemeenschap overeenkomsten hebben 
gesloten uit hoofde waarvan zij de 
communautaire wetgeving op het onder deze 
verordening vallende gebied hebben 
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overgenomen en toepassen. overgenomen en toepassen, bijvoorbeeld wat 
betreft geweld tegen vrouwen, genitale 
verminking van vrouwen, mensenhandel, 
conflictoplossing en de deelname van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt en 
maatschappelijke, economische en politieke 
besluitvormingsprocessen.

Or. sv

Amendement ingediend door Lissy Gröner, Amalia Sartori

Amendement 90
Artikel 23

Het Instituut vangt binnen twaalf maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn werkzaamheden aan.

Het Instituut vangt zo spoedig mogelijk en 
in ieder geval binnen twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening zijn 
werkzaamheden aan.

Or. en

Motivering

De aanloopfase is van cruciaal belang voor het welslagen van het Instituut en deze fase mag 
dan ook niet vertraagd worden door de toewijzing van de plaats van vestiging.


