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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí, že podle názoru Účetního dvora účetní závěrka Evropského institutu pro 

rovnost žen a mužů (dále jen „institut EIGE“) ve všech významných ohledech věrně 

zobrazuje jeho finanční situaci ke dni 31. prosince 2015 a že operace, na nichž se účetní 

závěrka za rok, který skončil dnem 31. prosince 2015, zakládá, jsou ve všech významných 

ohledech legální a správné; 

2. vítá skutečnost, že plán pracovních míst byl na konci roku 2015 naplněn na 100 %; 

poukazuje na to, že ačkoli byl plán pracovních míst ve srovnání s předchozím rokem 

snížen, došlo v důsledku větší fluktuace zaměstnanců (28 %) ke zvýšení personálních 

nákladů; upozorňuje na zprávy o vysokém pracovním vytížení personálu institutu EIGE 

a opakovaně vyzývá k tomu, aby bylo institutu EIGE přiděleno více zaměstnanců, kteří by 

se věnovali prioritním oblastem, k nimž patří násilí páchané na ženách, a aby byly 

posíleny jeho možnosti pomáhat Komisi poskytováním příslušných údajů a technické 

pomoci; 

3. zdůrazňuje, že institut EIGE v roce 2015 naplnil převážnou většinu plánovaných 

ukazatelů výstupů; celková výše vynaložených prostředků činila 98,55 % a celková míra 

plnění rozpočtu, který měl institut na rok 2015 k dispozici, činila 73,86 % (oproti 77,97 % 

v roce 2014); 

4. je znepokojen tím, že v roce 2015 vzrostla míra přenesených prostředků v případě hlavy 

III (správní výdaje) na 61 % oproti 54 % v roce 2014; konstatuje, že podle Účetního dvora 

jde především o důsledek povahy činností institutu EIGE, jejichž realizace trvá řadu 

měsíců a často se protáhne přes konec roku; opakuje své dřívější výzvy, aby se institut 

EIGE usilovněji snažil snížit objem přenosů prostředků; 

5. oceňuje, že institut EIGE přispívá k probíhající činnosti ve Výboru pro práva žen 

a rovnost pohlaví; vybízí k lepší koordinaci mezi legislativními i nelegislativními 

prioritami Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumem prováděným v institutu, 

rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který institut vyvinul; 

konstatuje, že výsledek externího hodnocení institutu EIGE byl celkově kladný; 

6. vítá klíčové úspěchy institutu EIGE v roce 2015, zejména druhé vydání indexu rovnosti 

žen a mužů, dokončení databáze genderové statistiky a zavedení online platformy pro 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; 

7. bere na vědomí úsilí institutu EIGE o reorganizaci jeho struktury tak, aby byla zaměřena 

na komunikaci a zapojování zúčastněných stran, a vyzývá k další koordinaci s Komisí 

s cílem zajistit, aby technická pomoc institutu EIGE podporovala úkoly v oblasti 

navrhování, provádění, monitorování a hodnocení politik Unie a aby začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů bylo účinně uplatňováno ve všech fázích politického cyklu; 

8. vítá skutečnost, že je upřednostňována práce na těch oblastech, jež se vyznačují vysoce 

kvalitními a viditelnými výsledky, aniž by se vytratil důraz na začleňování hlediska 
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rovnosti žen a mužů; v případě, že dojde k přezkumu nařízení č. 1922/2006, žádá, aby byl 

mezi úkoly institutu EIGE zahrnut i boj proti násilí páchanému na ženách a proti mrzačení 

ženských pohlavních orgánů a otázka migrujících žen; 

9. připomíná, že institut byl zřízen, aby přispíval k prosazování a zvyšování rovnosti žen 

a mužů, a zejména k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik Unie 

a vyplývajících vnitrostátních politik, za účelem boje proti diskriminaci založené na 

pohlaví a ke zvyšování informovanosti občanů EU o této problematice; 

10. na základě nyní dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE lze udělit 

absolutorium za plnění rozpočtu institutu EIGE na rozpočtový rok 2015. 
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