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1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2017
(2018/2201(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2017,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za 
rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Instytutu1,

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 
prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 
Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Instytutowi 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – 
C8‑0091/2019),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/20023, w szczególności jego art. 208,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20124, w szczególności jego art. 70,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn5, w szczególności jego art. 15,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 
września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego 

1 Dz.U. L 434 z 30.11.2018, s. 136.
2 Dz.U. L 434 z 30.11.2018, s. 136.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.
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organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) nr 966/20121, w szczególności jego art. 108,

– uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A8‑0150/2019),

1. udziela dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
absolutorium z wykonania budżetu Instytutu za rok budżetowy 2017;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z 
rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz 
do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

1 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
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2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2017
(2018/2201(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2017,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego 
sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za 
rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Instytutu1,

– uwzględniając poświadczenie wiarygodności2 rachunków, jak również legalności i 
prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał 
Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Instytutowi 
absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – 
C8‑0091/2019),

– uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/20023, w szczególności jego art. 208,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20124, w szczególności jego art. 70,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn5, w szczególności jego art. 15,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 
września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego 

1 Dz.U. L 434 z 30.11.2018, s. 136.
2 Dz.U. L 434 z 30.11.2018, s. 136.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.
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organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) nr 966/20121, w szczególności jego art. 108,

– uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A8‑0150/2019),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2017;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

1 Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
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3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z 
wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok 
budżetowy 2017
(2018/2201(DEC))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2017,

– uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A8‑0150/2019),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków1 ostateczny budżet 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (zwanego dalej „Instytutem”) 
za rok budżetowy 2017 wyniósł 7 722 898 EUR, co oznacza wzrost o 1,24 % w 
porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że cały budżet Instytutu pochodzi z budżetu 
Unii;

B. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania 
finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok 
budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy 
(zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że 
sprawozdanie finansowe Instytutu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego 
podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1. uznaje, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 
2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 
98,92 %, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,5 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że 
wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 80,95 %, co oznacza znaczny 
wzrost o 8,12 % w stosunku do poprzedniego roku; zauważa, że po przeanalizowaniu 
zalet i wad środków zróżnicowanych Instytut postanowił nie przyjmować ich jako 
środka stosowanego w związku z wieloletnim charakterem prowadzonych przez niego 
operacji; wzywa Instytut, aby pozostał świadomy tej sytuacji i poinformował władzę 
budżetową o wszelkich zmianach w tym zakresie;

Anulowane środki przeniesione

2. przyjmuje z zadowoleniem, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. 
na 2017 r. wyniosła 34 865 EUR, co stanowi 1,79 % całkowitej przeniesionej kwoty i 
oznacza spadek o 0,07 % w porównaniu z 2016 r.;

1 Dz.U. C 84/31 z 17.3.2017, s. 151.
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Wyniki

3. przypomina, że Instytut został utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równości 
płci i jej lepszego propagowania w Unii, w tym włączania problematyki płci do 
głównego nurtu we wszystkich odnośnych obszarach polityki Unii oraz w wynikających 
z nich krajowych strategiach politycznych, w celu zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie 
problematyki równości płci, oraz z zadowoleniem przyjmuje priorytetowe traktowanie 
prac w różnych obszarach, co daje wyniki na wysokim poziomie i dużą widoczność i 
sprawia, że problematyka płci pozostaje w centrum uwagi;

4. przyjmuje z zadowoleniem, że Instytut stosuje niektóre kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania w odniesieniu do celów operacyjnych i zarządzania zasobami 
finansowymi i ludzkimi, aby ocenić wartość dodaną swojej działalności i poprawić 
zarządzanie budżetem;

5. z zadowoleniem zauważa, że Instytut skutecznie zrealizował swój program prac i w 
2017 r. wykonał 98,75 % działań ujętych w jednolitym dokumencie programowym; 
zauważa ponadto, że Instytut opublikował trzecią edycję wskaźnika równouprawnienia 
płci w celu monitorowania postępów w dziedzinie równości płci w Unii;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zasięg działań informacyjnych Instytutu w 2017 r. 
znacznie się rozszerzył, a jego publikacje spotkały się z pozytywną reakcją 
użytkowników, co przyczyniło się do rozpowszechniania informacji na temat równości 
płci i do zwiększania świadomości obywateli w Unii;

7. docenia prace Instytutu w zakresie cyfryzacji i z zadowoleniem przyjmuje projekt 
skupiający się na równowadze między życiem zawodowym i prywatnym, 
zróżnicowaniu wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć oraz opracowaniu narzędzia 
parlamentarnego uwzględniającego aspekt płci;

8. wyraża zadowolenie z bieżącej współpracy między Instytutem i Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz docenia wkład Instytutu w stałe działania tej komisji, w tym w 
badania na temat sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz aspektów 
płci w dziedzinie handlu ludźmi, a także w propagowanie tych kwestii; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym wkład Instytutu we włączenie perspektywy płci do 
dyrektywy w sprawie zwalczania handlu ludźmi i dyrektywy w sprawie ochrony praw 
ofiar; 

9. wspiera pracę Instytutu, który przekazując komisji FEMM – w formie analiz i badań – 
oficjalne, wysokiej jakości dane wolne od wszelkich wpływów ideologicznych, 
zapewnia komisji otrzymywanie danych niezbędnych do jej właściwego 
funkcjonowania;

10. z zadowoleniem przyjmuje udział Instytutu w sieci europejskich agencji ds. wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz jego cenny wkład dotyczący aspektów płci;

11. z zadowoleniem zauważa, że w 2017 r. Instytut aktywnie zainicjował wspólne działania 
z innymi agencjami, obejmujące szkolenia i warsztaty umożliwiające wymianę 
doświadczeń w zakresie zapobiegania molestowaniu; zauważa ponadto, że Instytut 
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pomógł Europejskiemu Instytutowi Innowacji i Technologii uwzględnić perspektywę 
płci w jego działaniach i wniósł wkład do wspólnej publikacji z Europejską Fundacją na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy;

12. zauważa, że Instytut poczynił postępy w zakresie niektórych zaleceń z oceny 
zewnętrznej (2015 r.); z zadowoleniem przyjmuje dążenie Instytutu do przekształcenia 
się w organizację opartą na projektach, co zwiększy wewnętrzne synergie i będzie 
sprzyjać wymianie wiedzy między jednostkami; docenia fakt, że Instytut rozpoczął 
wdrażanie planu działania dotyczącego zaleceń i wzywa Instytut, aby kontynuował ten 
proces w celu poprawy zarządzania i skuteczności;

Polityka kadrowa

13. zauważa, że według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 
96,30 % – przyjęto 26 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii 
przewidywał 27 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 28 
stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. w Instytucie 
pracowało 15 pracowników kontraktowych i czterech oddelegowanych ekspertów 
krajowych;

14. ubolewa nad brakiem równowagi płci w zarządzie Instytutu, w którym 26 z 32 
członków to kobiety, a sześciu to mężczyźni; w związku z tym zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich oraz innych zainteresowanych stron, by uwzględniły znaczenie 
zapewnienia równowagi płci, gdy wystawiają swoich kandydatów na członków 
zarządu;

15. zauważa, że Instytut prowadzi politykę ochrony godności osobistej i zapobiegania 
molestowaniu; odnotowuje, że Instytut zorganizował sesje szkoleniowe i umożliwił 
korzystanie z poufnego doradztwa;

16. zauważa, że Instytut podjął działania następcze w związku ze zgłoszeniami 
dotyczącymi molestowania seksualnego kobiet pracujących i odbywających staż w 
Instytucie; podkreśla, że Instytut musi być wzorem do naśladowania w zwalczaniu 
molestowania seksualnego oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i godności wszystkim 
swoim pracownikom; wspiera Instytut we wdrażaniu polityki zerowej tolerancji dla 
molestowania seksualnego;

17. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu 
organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia również na stronie 
internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; zdaje sobie sprawę z wysokich 
kosztów tłumaczenia związanych z taką publikacją; na podstawie odpowiedzi Instytutu 
stwierdza, że – oprócz ograniczeń finansowych – w opinii Instytutu obecnie stosowane 
kanały zapewniają odpowiednią przejrzystość i widoczność;

Zamówienia

18. z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału niewybrani oferenci wnieśli 
przeciwko Instytutowi sprawę do sądu, domagając się odszkodowania w łącznej 
wysokości 700 000 EUR (co stanowi do 9 % rocznego budżetu Instytutu) i 
unieważnienia decyzji o udzieleniu zamówienia; odnotowuje, że Instytut już teraz 



PE626.796v03-00 10/18 RR\1178467PL.docx

PL

przygotowuje się do pokrycia ewentualnych strat; na podstawie odpowiedzi Instytutu 
stwierdza, że dostosuje on procedury udzielania zamówień niezależnie od ostatecznej 
decyzji sądowej; wzywa Instytut, aby poinformował organ udzielający absolutorium o 
rozwoju sytuacji w tym zakresie;

19. z niepokojem zauważa, że według sprawozdania Trybunału Instytut wszczął i 
sfinalizował procedurę przetargową w celu pozyskania usług biura podróży bez 
zagwarantowania najlepszego stosunku jakości do ceny; na podstawie odpowiedzi 
Instytutu stwierdza, że prowadzi on kontrole wewnętrzne mające na celu sprawdzenie i 
kontrolę cen usług świadczonych przez wybranego dostawcę; zauważa ponadto, że 
Instytut zamierza nie odnawiać tej umowy, lecz uczestniczyć we wspólnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia organizowanym przez Komisję; wzywa Instytut, 
aby poinformował organ udzielający absolutorium o postępach dokonanych w tym 
zakresie;

20. zauważa, że według sprawozdania Trybunału Instytut do końca 2017 r. nie wprowadził 
jeszcze narzędzi udostępnionych przez Komisję służących wdrożeniu jednolitego 
rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi 
uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); na 
podstawie odpowiedzi Instytutu stwierdza, że Instytut wprowadza elektroniczne 
składanie ofert i e-fakturowanie zgodnie z harmonogramem określonym przez Komisję 
do końca 2018 r.; wzywa Instytut, aby poinformował organ udzielający absolutorium o 
postępach dokonanych w tym zakresie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

21. odnotowuje wprowadzone środki i aktualnie wdrażane działania Instytutu mające 
zapewnić przejrzystość, zapobiegać konfliktom interesów i zarządzać nimi oraz chronić 
sygnalistów; wskazuje jednak z zaniepokojeniem, że Instytut publikuje na swojej 
stronie internetowej wyłącznie życiorys dyrektora, a nie publikuje życiorysów kadry 
kierowniczej wyższego szczebla; wzywa Instytut, aby poinformował organ udzielający 
absolutorium o środkach przyjętych w związku z tym;

Audyt wewnętrzny

22. zauważa, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła 
audyt zarządzania relacjami z zainteresowanymi stronami i komunikacji zewnętrznej, 
stwierdzając, że kontrole wewnętrzne Instytutu są odpowiednie; zauważa, że w celu 
uwzględnienia trzech zaleceń IAS sklasyfikowanych jako „ważne” opracowano plan 
działania, który ma zostać zrealizowany do końca 2018 r.; wzywa Instytut, aby 
poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu trzech zaleceń;

23. odnotowuje wysiłki Instytutu służące stworzeniu racjonalnego pod względem kosztów i 
przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zauważa, że Instytut nie wprowadził 
żadnych specjalnych środków, które pozwoliłyby ograniczyć lub skompensować emisje 
CO2, ale odnotowuje, że Instytut zachęca pracowników do korzystania z transportu 
publicznego lub rowerów w celu dojazdu do pracy;

o
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o     o

24. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które 
mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2019 r.1 w sprawie 
wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

1 Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0000.
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OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn za rok budżetowy 2017
(2018/2201(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Malin Björk

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że równość płci jest jedną z wartości, na których opiera się Unia, i że 
Unia zobowiązuje się promować uwzględnianie aspektu płci we wszystkich swoich 
działaniach zgodnie z art. 8 TFUE;

B. mając na uwadze, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest jednym 
ze sposobów uwzględniania aspektu płci w procesie budżetowym i oznacza ocenę 
budżetów pod kątem płci, przez stosowanie perspektywy płci na wszystkich szczeblach 
procesu budżetowego oraz restrukturyzację dochodów i wydatków w celu promowania 
równouprawnienia płci1;

1. przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) został 
utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równości płci i jej lepszego 
propagowania w Unii, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu we 
wszystkich odnośnych obszarach polityki Unii oraz w wynikających z nich krajowych 
strategiach politycznych, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i 
podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równości 
płci, oraz z zadowoleniem przyjmuje priorytetowe traktowanie prac w kilku obszarach, 
co daje wyniki na wysokim poziomie i dużą widoczność, lecz nie sprawia, że 

1 https://rm.coe.int/1680596143
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problematyka płci nie jest już postrzegana jako kwestia pierwszoplanowa;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zasięg działań informacyjnych EIGE znacznie 
rozszerzył się w 2017 r., a jego publikacje spotkały się z pozytywną reakcją 
użytkowników, co przyczyniło się do rozpowszechniania informacji na temat równości 
płci i do zwiększania świadomości obywateli w Unii;

3. z zadowoleniem przyjmuje udział EIGE i jego cenny wkład w aspekty związane z płcią 
w sieci europejskich agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

4. odnotowuje, że EIGE poczynił postępy w zakresie niektórych zaleceń z oceny 
zewnętrznej (2015 r.); z zadowoleniem przyjmuje starania EIGE na rzecz przejścia w 
kierunku organizacji opartej na projektach, co zwiększy wewnętrzne synergie i będzie 
sprzyjać wymianie wiedzy między jednostkami; docenia fakt, że EIGE rozpoczął 
wdrażanie planu działania dotyczącego zaleceń i wzywa Instytut, aby dalej 
kontynuował ten proces dla poprawy zarządzania i skuteczności;

5. wyraża zadowolenie z bieżącej współpracy między EIGE i Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz docenia wkład EIGE w stałe działania tej komisji, w tym w 
badania na temat sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i aspektów płci 
w dziedzinie handlu ludźmi, a także w propagowanie tych kwestii; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym wkład EIGE we włączenie perspektywy płci do dyrektywy 
w sprawie zwalczania handlu ludźmi i dyrektywy w sprawie ochrony praw ofiar; 

6. podkreśla potrzebę ścisłej współpracy EIGE nie tylko z Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, ale także z innymi komisjami parlamentarnymi, aby lepiej 
uwzględniać aspekt płci w strategiach politycznych i działaniach; wzywa do 
przydzielenia EIGE dodatkowych środków na zwiększenie liczby pracowników, co 
umożliwi instytutowi udzielanie pomocy kluczowym zainteresowanym stronom, na 
przykład przy wdrażaniu sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i innych 
narzędzi służących uwzględnianiu aspektu płci;

7. wspiera pracę EIGE, który - za pośrednictwem analiz i badań - przekazuje komisji 
FEMM dane niezbędne do właściwego funkcjonowania komisji dzięki otrzymywaniu 
oficjalnych danych wysokiej jakości wolnych od wszelkiego wpływu ideologicznego;

8. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia EIGE w 2017 r., a w szczególności publikację 
wskaźnika równouprawnienia płci z 2017 r. („wskaźnika”), opracowanie 
zharmonizowanych definicji i wskaźników dotyczących przemocy uwarunkowanej 
płcią oraz rozszerzoną platformę i narzędzia uwzględniania aspektu płci; docenia nową 
cechę wskaźnika, która skupia się na lukach wśród różnych grup kobiet i mężczyzn, 
oraz fakt, że od 2019 r. wskaźnik ten będzie aktualizowany każdego roku; wzywa do 
opracowania bardziej metodycznych narzędzi, aby w większym stopniu zapewnić 
uwzględnianie aspektu płci we wszystkich strategiach politycznych i działaniach; 

9. zauważa, że EIGE podjął działania następcze w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi 
molestowania seksualnego kobiet pracujących i odbywających staż w instytucie; 
podkreśla, że instytut musi być wzorem do naśladowania w zwalczaniu molestowania 
seksualnego oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i godności wszystkim swoim 
pracownikom; wspiera EIGE we wdrażaniu polityki zerowej tolerancji dla 
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molestowania seksualnego;

10. zdecydowanie zaleca, aby powierzono EIGE – jako ośrodkowi wiedzy specjalistycznej 
Unii Europejskiej ds. równości płci – monitorowanie wdrażania konwencji 
stambulskiej;

11. wyraża ubolewanie w związku z atmosferą ciągłego ryzyka cięć budżetowych i braku 
zasobów kadrowych, w której musi działać EIGE;

12. docenia prace EIGE na temat cyfryzacji i z zadowoleniem przyjmuje projekt instytutu 
skupiający się na równowadze między życiem zawodowym i prywatnym, 
zróżnicowaniu wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć oraz opracowaniu narzędzia 
parlamentarnego uwzględniającego aspekt płci;

13. przyjmuje do wiadomości opinię Trybunału Obrachunkowego, według której 
sprawozdanie finansowe EIGE przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach 
jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie z 
przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji;

14. odnotowuje opinię Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą dochody i płatności 
leżące u podstaw sprawozdania finansowego EIGE za rok budżetowy zakończony 
w dniu 31 grudnia 2017 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EIGE zastosował się do uwagi Trybunału 
Obrachunkowego z 2016 r. na temat poziomu przeniesień środków, na które zaciągnięto 
zobowiązania w tytule III (wydatki operacyjne); wzywa EIGE do uwzględnienia uwagi 
Trybunału na temat publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach w EIGE na stronie 
internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr w celu zwiększenia przejrzystości i 
widoczności, tak aby obywatele mieli dostęp do informacji o stanowiskach ogłaszanych 
wspólnie przez różne instytucje i agencje europejskie;

16. w oparciu o obecnie dostępne informacje uważa, iż należy udzielić dyrektorowi 
wykonawczemu EIGE absolutorium z wykonania budżetu instytutu za rok budżetowy 
2017.



RR\1178467PL.docx 15/18 PE626.796v03-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia 23.1.2019

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

22
6
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne 
Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, 
Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna 
Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène 
Troszczynski, Julie Ward

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Jean Lambert



PE626.796v03-00 16/18 RR\1178467PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

22 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Dubravka 
Šuica

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

6 -

ECR Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF Mylène Troszczynski

PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się



RR\1178467PL.docx 17/18 PE626.796v03-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia 20.2.2019

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

20
1
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 
Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François 
Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart 
Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim 
Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Petra Kammerevert



PE626.796v03-00 18/18 RR\1178467PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20 +

ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR Monica Macovei

GUE/NGL Dennis de Jong

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi 
Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes

1 -

ENF Jean-François Jalkh

1 0

EFDD Marco Valli

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


