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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže rodová rovnosť je jednou z hodnôt, na ktorých je Únia založená, a Únia je 

odhodlaná presadzovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich 

činnostiach, ako je stanovené v článku 8 ZFEÚ; 

B. keďže rodové rozpočtovanie je súčasťou stratégie uplatňovania hľadiska rodovej 

rovnosti; 

1. pripomína, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený s cieľom 

posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti vrátane uplatňovania hľadiska rodovej 

rovnosti v Únii vo všetkých príslušných politikách Únie a v nadväzujúcich národných 

politikách a prispievať k takémuto posilňovaniu, bojovať proti diskriminácii z dôvodu 

pohlavia a zvyšovať povedomie občanov Únie o rodovej rovnosti a víta prioritizáciu 

činnosti v niekoľkých oblastiach s vysokokvalitným a vysokoviditeľným výstupom bez 

straty zamerania na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti; 

2. víta prebiehajúcu spoluprácu medzi Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) a 

Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť a tiež prínos EIGE k úsiliu, ktoré v 

súčasnosti tento výbor vynakladá; vyzýva na hlbšie prepojenie legislatívnych a 

nelegislatívnych priorít Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumu 

vykonávaného v inštitúte, pričom by sa mali zohľadniť aj informácie z indexu rodovej 

rovnosti, ktorý inštitút vypracoval; 

3. berie na vedomie názor Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka inštitútu EIGE 

vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 

2016 a výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný 

rozpočtový rok ukončený k tomuto dátumu sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia 

o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie; 

4. berie na vedomie názor Dvora audítorov, že príjmy a platby súvisiace s ročnou 

účtovnou závierkou inštitútu EIGE za rozpočtový rok ukončený 31. decembra 2014 sú 

zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; 

5. konštatuje, že miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov bola v prípade 

hlavy III (operačné výdavky) vysoká (51 %), čo bolo spôsobené najmä prebiehajúcimi 

štúdiami, ktoré mali byť dokončené v roku 2016; konštatuje však, že oproti roku 2015, 

keď bola táto miera 61 %, sa podarilo dosiahnuť zlepšenie; vyzýva inštitút EIGE, aby 

zvážil zavedenie diferencovaných rozpočtových prostriedkov s cieľom lepšie zohľadniť 

viacročný charakter operácií a nevyhnutné omeškania medzi podpisom zmlúv, ich 

plnením a platbami; 

6. na základe aktuálnych dostupných údajov zastáva názor, že riaditeľke inštitútu EIGE 

môže byť udelené absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu EIGE za rozpočtový rok 

2016. 
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