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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че според Сметната палата годишните отчети на Европейския институт 

за равенство между половете (EIGE) дават вярна представа във всички съществени 

аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г. и че операциите, 

свързани с годишните отчети на EIGE за финансовата година, приключила на 31 

декември 2015 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

2. приветства факта, че 100% от включените в щатното разписание длъжности са били 

запълнени до края на 2015 г.; посочва, че въпреки намаляването на щатното 

разписание в сравнение с предходната година разходите за персонал са се 

увеличили поради увеличения процент на текучество на служителите (28%); 

подчертава докладваната висока работна натовареност на персонала на EIGE и 

отново призовава за разпределянето на по-многоброен персонал за EIGE, който да 

работи по приоритетни области, включително насилието над жените, както и да 

бъде засилен неговият капацитет за подкрепа на Комисията посредством 

предоставяне на необходимите данни и техническа подкрепа; 

3. подчертава, че през 2015 г. EIGE е постигнал по-голямата част от показателите за 

планираните резултати; посочва, че общото равнище на бюджетните кредити за 

поети задължения е било 98,55%, а общата степен на изпълнение на наличния 

бюджет за 2015 г. е била 73,86% (в сравнение със 77,97% през 2014 г.); 

4. изразява загриженост, че през 2015 г. равнището на пренесените бюджетни кредити 

за плащания за дял III (оперативни разходи) се е увеличило до 61% в сравнение с 

54% през 2014 г.; отбелязва, че според Сметната палата това се дължи предимно на 

естеството на дейностите на EIGE, които обхващат много месеци, често след края 

на годината; отново призовава EIGE да увеличи усилията си за намаляване на 

равнището на пренесените бюджетни кредити за тези плащания; 

5. изразява признателност относно приноса на EIGE в текущата работа на комисията 

по правата на жените и равенството между половете; призовава за продължаване на 

взаимодействието между законодателните и незаконодателните приоритети на 

комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията на 

Института, като се вземе предвид и разработеният от Института индекс за равенство 

между половете; отбелязва, че резултатът от външната оценка на EIGE като цяло е 

положителен; 

6. приветства ключовите постижения на EIGE през 2015 г., по-специално второто 

издание на индекса за равенство между половете, финализирането на базата 

статистически данни за равенство между половете и прилагането на онлайн 

платформата за интегриране на принципа на равенство между половете; 

7. отбелязва усилията на EIGE за реорганизация на структурата си, така че да постави 

акцент върху комуникацията и дейностите по ангажиране на заинтересованите 
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лица, и призовава за по-нататъшно координиране с Комисията, за да се гарантира, 

че неговата техническа помощ е в подкрепа на задачите, свързани с разработването, 

изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на Съюза, както и че 

интегрирането на принципа на равенство между половете се прилага ефективно във 

всички етапи на цикъла на политиките; 

8. приветства отдаването на приоритет на работата в няколко области, в които 

резултатите са с високо качество и голяма видимост, без да се губи акцентът върху 

интегрирането на принципа на равенство между половете; призовава, в случай на 

преразглеждане на Регламент № 1922/2006, въпросите, свързани с борбата с 

насилието над жените, гениталното осакатяване на жени и жените мигранти, да 

бъдат включени в задачите на EIGE; 

9. припомня, че Институтът беше създаден с цел да допринася и укрепва 

насърчаването на равенството между половете, включително, на първо място, 

интегрирането на принципа на равенство между половете във всички политики на 

Съюза и произтичащите национални политики, и борбата с дискриминацията, 

основана на пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза 

относно равенството между половете; 

10. счита, въз основа на наличните понастоящем данни, че директорът на EIGE може да 

бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на EIGE за 

финансовата 2015 година. 
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