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JELENTÉS 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a Nemek Közötti Egyenlőség 

Európai Intézete (EIGE) éves beszámolója minden lényeges szempontból híven tükrözi a 

2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, és a 2015. december 31-én lezárult évre 

vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges 

szempontból jogszerűek és szabályszerűek; 

2. örömmel állapítja meg, hogy 2015 végéig a személyzeti létszámtervben szereplő 

álláshelyek 100%-át betöltötték; rámutat, hogy a létszámterv előző évihez viszonyított 

csökkenése ellenére a személyzeti költségek növekedtek, ami a munkavállalói fluktuáció 

aránya növekedésének (28%) tulajdonítható; kiemeli, hogy a beszámolók szerint az EIGE 

személyzete túlterhelt, ezért ismételten kéri, hogy rendeljenek több személyzetet az EIGE-

hez, hogy zökkenőmentesen végezhesse a kiemelt területekre, többek között a nők elleni 

erőszakra vonatkozó munkát, valamint hogy jobban tudja segíteni a Bizottságot a 

vonatkozó adatok biztosítása és technikai segítségnyújtás révén; 

3. kiemeli, hogy 2015-ben az EIGE tervezett eredményeinek nagy többségét a 

teljesítménymutatóknak megfelelően megvalósította; a lekötött előirányzatok aránya 

összesen 98,55% volt, 2015-ben az összes rendelkezésre álló költségvetés végrehajtási 

aránya 73,86% volt (összehasonlításul: 2014-ben 77,97%); 

4. aggodalommal állapítja meg, hogy 2015-ben a III. cím (operatív kiadások) alá tartozó 

kifizetések átvitelének szintje 61%-ra nőtt a 2014. évi 54%-hoz képest; megjegyzi, hogy a 

Számvevőszék véleménye szerint ez az EIGE több hónapra, gyakran az év végén túlra is 

kiterjedő tevékenységeinek természetéből adódik; ismételten felhívja az EIGE-t arra, hogy 

tegyen nagyobb erőfeszítéseket az efféle kifizetések átvitelének csökkentése érdekében; 

5. nagyra értékeli az EIGE közreműködését a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelenlegi 

munkájában; fokozottabb egyeztetésre szólít fel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

jogalkotási és nem jogalkotási prioritásai és az intézet kutatási tevékenysége tekintetében, 

figyelembe véve az intézet által kidolgozott, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

mutatót is; tudomásul veszi, hogy az EIGE külső értékelésének eredménye összességében 

pozitív lett; 

6. üdvözli az EIGE 2015. évi kulcsfontosságú eredményeit, különösen a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó mutató második kiadását, a nemekkel kapcsolatos statisztikai 

adatbázis véglegesítését, valamint a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésével 

foglalkozó online platform megvalósítását; 

7. tudomásul veszi az EIGE felépítésének olyan átalakítására irányuló erőfeszítéseit, hogy a 

hangsúly a kommunikációra és az érdekelt felek bevonását szolgáló fellépésekre essen, és 

szorgalmazza a Bizottsággal való további koordinációt annak biztosítása érdekében, hogy 

az EIGE által nyújtott technikai segítségnyújtás támogassa az uniós szakpolitikák 

kidolgozásával, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos 
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feladatokat, valamint hogy a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése a 

szakpolitikai ciklus valamennyi szakaszában megvalósuljon; 

8. üdvözli, hogy prioritást kapott több, különböző területet érintő, színvonalas és jól látható 

eredmény elérését célzó munka a nemek közötti egyenlőség érvényesítése céljának szem 

elől tévesztése nélkül; kéri, hogy abban az esetben, ha sor kerül az 1922/2006/EK rendelet 

felülvizsgálatára, az EIGE feladatai közé vegyék fel a nők elleni erőszak és a női nemi 

szervek megcsonkítása elleni küzdelmet, valamint a migráns nők ügyét; 

9. emlékeztet arra, hogy az intézetet azért hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a 

nemek közötti egyenlőség előmozdítását, például mindenekelőtt a nemek közötti 

egyenlőségnek az összes uniós politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő 

érvényesítése révén, hogy küzdelmet folytasson a nemi alapon való megkülönböztetés 

ellen, valamint hogy növelje az uniós polgárok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

tudatosságát; 

10. véleménye szerint a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megadható a mentesítés az 

EIGE igazgatója számára az intézet 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozóan. 
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