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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, és az EUMSZ 8. 
cikke értelmében az Unió minden tevékenysége során törekszik a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására;

B. mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésének alkalmazása a költségvetési folyamatban, és 
a költségvetéseknek a nemek közti egyenlőség szempontjából való értékelése, valamint 
a nemek közötti egyenlőség szempontjának beépítése a költségvetési folyamat 
valamennyi szintjén, továbbá az összes bevétel és kiadás szerkezetének átalakítása a 
nemek közti egyenlőség előmozdítása érdekében1;

1. emlékeztet arra, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (EIGE) azért 
hozták létre, hogy hozzájáruljon és erősítse a nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
az Unióban, többek között a nemek közötti egyenlőségnek az összes lényeges uniós 
politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése, a nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az uniós polgárok 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése révén, és üdvözli, 
hogy a munkát több területre összpontosították, magas színvonalú és jól látható 
eredményekkel, anélkül, hogy szem elől tévesztették volna a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését;

2. üdvözli, hogy az EIGE kommunikációs tevékenységeinek hatóköre jelentősen 
növekedett 2017-ben, a kiadványai pedig pozitív visszajelzéseket kaptak a 
felhasználóktól, ami hozzájárult a nemek közötti egyenlőség üzenetének terjesztéséhez 
és az Unió polgárok körében való tudatosításának növeléséhez;

3. üdvözli az EIGE részvételét az európai bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatában, és 
az ahhoz a nemi szempontok terén való értékes hozzájárulását;

4. megjegyzi, hogy az EIGE a 2015. évi külső értékelés néhány ajánlása tekintetében 
haladást ért el; üdvözli az EIGE azon erőfeszítéseit, hogy projektek által irányított 
szervezetté váljon, ami növelni fogja a belső szinergiákat, és előmozdítja az egységek 
közötti tudásmegosztást; értékeli, hogy az EIGE elkezdte az ajánlásokkal foglalkozó 
cselekvési terv végrehajtását, és felszólítja az intézetet, hogy továbbra is folytassa az 
irányítás és a hatékonyság javításának folyamatát;

5. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közötti folyamatos 
együttműködést, és üdvözli az EIGE-nek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
folyamatos erőfeszítéseihez való hozzájárulását, például a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésről szóló tanulmány és annak 
előmozdítása, valamint az emberkereskedelem nemi szempontjai terén; üdvözli e 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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tekintetben különösen az EIGE-nek az emberkereskedelem elleni irányelvhez és az 
áldozatok jogairól szóló irányelvhez nemi szempontból való hozzájárulását;

6. rámutat, hogy az EIGE-nek nemcsak a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal, hanem 
más parlamenti bizottságokkal is szorosan együtt kell működnie a nemek közötti 
egyenlőség szakpolitikában és fellépésben való hatékonyabb érvényesítése érdekében; 
kéri további finanszírozás elkülönítését az EIGE számára a személyzet növelésére, 
amely lehetővé teszi, hogy az EIGE segítséget nyújtson a legfőbb érdekelt feleknek, 
például a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésben 
és a nemek közötti egyenlőség érvényesítése egyéb eszközeinek végrehajtásában;

7. támogatja az EIGE munkáját, amely tanulmányok és kutatások révén lehetővé teszi, 
hogy a FEMM bizottság megkapja a munkája megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen 
adatokat hivatalos, magas minőségű, ideológiai befolyástól mentes adatok 
szolgáltatásával;

8. üdvözli az EIGE 2017. évi eredményeit, különösen a nemek közötti egyenlőség 2017. 
évi mutatójának megjelenését, a nemi alapú erőszak harmonizált definícióinak és 
mutatóinak kidolgozását, valamint a nemek közötti egyenlőség érvényesítésével 
foglalkozó kiterjedt platformját és eszközeit; üdvözli a nemek közötti egyenlőség 
mutatójának azon új szempontjait, amelyek a nők és férfiak egyes csoportjai közötti 
különbségekre fókuszálnak, valamint azt, hogy a mutatót 2019-től évente fogják 
frissíteni; kéri több módszertani eszköz kidolgozását a nemek közötti egyenlőség 
valamennyi szakpolitikában és fellépésben való érvényesítésének jobb biztosítása 
érdekében; 

9. tudomásul veszi, hogy az EIGE nyomon követte az ügynökség női munkavállalóit és 
gyakornokait érintő szexuális zaklatással kapcsolatos jelentéseket; kiemeli, hogy az 
ügynökségnek elöl kell járnia a szexuális zaklatás elleni küzdelemben, valamint a 
személyzet összes tagja biztonságának és méltóságának szavatolásában; támogatja az 
EIGE-t a szexuális zaklatással kapcsolatos zéró tolerancia politikájának 
végrehajtásában;

10. határozottan ajánlja, hogy az EIGE-t az Európai Unió nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó szakértői központjaként bízzák meg az isztambuli egyezmény 
végrehajtásának nyomon követésével;

11. elítéli a költségvetési megszorítások állandó kockázatával és az emberi erőforrások 
hiányával jellemezte körülményeket, amelyek között az EIGE-nek dolgoznia kell;

12. értékeli az EIGE által a digitalizáció terén végzett munkát, és üdvözli a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyra, a nemek közötti bérszakadékra és nyugdíjszakadékra 
összpontosító projektjét, valamint a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
parlamenti eszköz kidolgozását;

13. nyugtázza, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az EIGE éves beszámolója minden 
lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően 
tükrözi az intézet 2017. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági 
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;
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14. nyugtázza a Számvevőszék véleményét, mely szerint az EIGE 2017. december 31-én 
véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló bevételek és 
kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

15. üdvözli a Számvevőszék 2016. évi észrevételének elkészültét a lekötött előirányzatok 
átvitelének szintjéről a III. cím (operatív kiadás) esetében; felhívja az EIGE-t, hogy 
fontolja meg a Számvevőszék azzal kapcsolatos észrevételét, hogy az álláshirdetéseit az 
Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) weboldalán tegye közzé, ami növelné az 
átláthatóságot és a nyilvánosságot, és lehetővé tenné, hogy a polgárok összességében 
lássák a különböző uniós intézmények és ügynökségek által közzétett hirdetéseket;

16. véleménye szerint a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megadható a mentesítés 
az EIGE ügyvezető igazgatója számára az intézet 2017. évi pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.
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