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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je enakost spolov ena od vrednot, na katerih temelji Unija, in ker se je slednja 
zavezala, da bo spodbujala vključevanje vidika spola v vse svoje ukrepe, kot določa 
člen 8 PDEU;

B. ker priprava proračuna, pri kateri se upošteva vidik spola, pomeni vključevanje načela 
enakosti spolov v proračunski postopek in ocenjevanje proračuna na podlagi vidika 
spola, uvajanje vidika spola v vse faze proračunskega postopka, pa tudi 
prestrukturiranje prihodkov in odhodkov, da bi se spodbujala enakost spolov1; ker bi 
morala Komisija in Računsko sodišče skrbeti za to, da bo načelo enakosti spolov 
upoštevano v vseh proračunskih in zakonodajnih postopkih Unije;

1. opozarja, da je bil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) ustanovljen zato, da bi 
spodbujal enakost spolov v Uniji in jo krepil, tudi z upoštevanjem vidika spola pri vseh 
politikah Unije in nacionalnih politikah, ki iz njih izhajajo, se boril proti diskriminaciji 
na podlagi spola ter ozaveščal državljane Unije o enakosti spolov;

2. pozdravlja sodelovanje med inštitutom in Odborom za pravice žensk in enakost spolov 
ter prispevek inštituta k nenehnim prizadevanjem odbora, tudi na področju digitalnega 
razkoraka med spoloma, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, razlik v plačah 
in pokojninah med spoloma, priprave proračuna ob upoštevanju vidika spola, boja proti 
nasilju nad ženskami in razvoja parlamentarnega orodja, ki bi upoštevalo vidik spola; se 
zaveda, da bi lahko inštitut dragoceno prispeval k delu vseh odborov Evropskega 
parlamenta, da bodo bolj upoštevali vidik spola na vseh področjih, načelo enakosti 
spolov pa bolje vključevali v politike in ukrepe Unije (za odbore bi lahko na primer 
organiziral usposabljanje ali jim posredoval podatke);

3. pozdravlja rezultate sodelovanja inštituta in njegovo nedavno predsedovanje mreži 
evropskih agencij s področja pravosodja in notranjih zadev, zlasti spodbujanje ukrepov 
za boj proti spolnemu nadlegovanju2 na delovnem mestu;

4. ugotavlja, da je inštitut v letu 2018 dosegel visoko stopnjo izvrševanja proračuna, in 
sicer do 99,38 % pri obveznostih (98,92 % v letu 2017) in do 81,15 % pri plačilih 
(80,95 % v letu 2017); inštitut še spodbuja, naj prenose v naslednje leto ohranja na 
razumni ravni in nadaljuje po poti iz zadnjih treh let (36,67 % v letu 2018, 34,25 % v 
letu 2017 in 51,29 % v letu 2016);

5. je seznanjen z novo strategijo za upravljanje znanja in komunikacije za obdobje 2019–
2021, ki je namenjena vključevanju deležnikov na področju enakosti spolov in 
spremljanju komunikacijskih kanalov inštituta;

6. je seznanjen, da je inštitut napredoval pri uresničevanju priporočil iz zunanje ocene 

1 https://rm.coe.int/1680596143
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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(2015), pozdravlja njegova prizadevanja, da bi uresničil akcijski načrt za sledenje tem 
priporočilom, in ga poziva, naj ta proces nadaljuje, da bi izboljšal upravljanje in 
učinkovitost;

7. odločno podpira delo inštituta, ki Odboru za pravice žensk in enakost spolov prek študij 
in raziskav posreduje uradne, visokokakovostne in nepristranske podatke, nujno 
potrebne za uspešno delo odbora;

8. pozdravlja dosežke inštituta v letu 2018 in ga poziva, naj indeks enakosti spolov 2017 
po letu 2019 dopolnjuje vsako leto; poziva k oblikovanju več metodoloških orodij, ki 
bodo omogočila boljše upoštevanje vidika spola v vseh politikah in ukrepih;

9. vztraja, naj inštitut kot strokovni center Unije za enakost spolov spremlja izvajanje 
Istanbulske konvencije;

10. je zaskrbljen zaradi zahtev nekdanjih začasnih agencijskih delavcev ter sodb okrajnega 
in okrožnega sodišča v Vilni; poziva k jasnemu postopku zaposlovanja in prosi inštitut, 
naj sprejme ukrepe za rešitev nastale situacije;

11. poziva, da se inštitutu dodelijo dodatna sredstva, da bo lahko zaposlil več bolje 
kvalificiranih delavcev za nedoločen čas, ki bodo nadomestili začasne uslužbence; 
obžaluje, da se inštitut ves čas boji novih proračunskih rezov in da mu primanjkuje 
človeških virov (problem neenakopravne obravnave začasno zaposlenih delavcev, zlasti 
kar zadeva plače in delavske pravice);

12. ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča letni računovodski izkazi inštituta v vseh 
pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 
31. decembra 2018 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za takrat 
končano leto v skladu z določbami njegove finančne uredbe in z računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

13. poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča prihodki in plačila, povezani z letnimi 
računovodskimi izkazi inštituta za leto, ki se je končalo 31. decembra 2018, v vseh 
pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

14. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici Evropskega inštituta za 
enakost spolov lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna inštituta za 
proračunsko leto 2018.
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