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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi lyčių lygybė yra viena iš vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, ir Sąjunga yra 
įsipareigojusi skatinti lyčių aspekto integravimą į visus savo veiksmus, kaip nustatyta 
SESV 8 straipsnyje;

B. kadangi sudaryti biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą – tai taikyti lyčių aspekto 
integravimo principą biudžeto proceso metu ir tai reiškia, kad biudžetas vertinamas 
lyčių požiūriu, lyčių aspektas įtraukiamas į visus biudžeto proceso lygmenis ir pajamos 
bei išlaidos restruktūrizuojamos siekiant skatinti lyčių lygybę1;

1. primena, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) buvo įsteigtas siekiant Sąjungoje 
remti lyčių lygybę ir stiprinti jos propagavimą, įskaitant lyčių aspekto integravimą į 
visas atitinkamas Sąjungos ir susijusias nacionalinės politikos sritis, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę;

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės takoskyros, profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kovos su smurtu prieš moteris ir parlamentams skirtos 
lyčiai atžvalgios priemonės kūrimo klausimais;

3. palankiai vertina EIGE dalyvavimo Europos teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų 
tinkle ir pastarojo meto pirmininkavimo jam rezultatus, ypač veiksmų, kuriais siekiama 
kovoti su seksualiniu priekabiavimu2 darbo vietoje, propagavimą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad EIGE pasiekė aukštą biudžeto įvykdymo lygį – 
įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis siekė beveik 99,38 proc. 2018 m. 
(98,92 proc. 2017 m.), o mokėjimų asignavimų – beveik 81,15 proc. 2018 m. 
(80,95 proc. 2017 m.); be to, ragina EIGE išlaikyti priimtiną perkėlimų į kitą laikotarpį 
lygį orientuojantis į pastarųjų trejų metų sumas (36,67 proc. perkėlimų 2018 m.; 
34,25 proc. perkėlimų 2017 m. ir 51,29 proc. perkėlimų 2016 m.);

5. atkreipia dėmesį į naują 2019–2021 m. žinių valdymo ir komunikacijos strategiją, kuria 
siekiama įsitraukti į dialogą su lyčių lygybės srities suinteresuotaisiais subjektais ir 
stebėti EIGE komunikacijos kanalus;

6. pritaria EIGE darbui, kuris, atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, sudaro sąlygas 
FEMM komitetui gauti oficialius ir aukštos kokybės duomenis, kurie būtini siekiant 
užtikrinti tinkamą komiteto veiklą; 

7. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad EIGE metinėse ataskaitose jo finansinė 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių 
operacijų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių rezultatai visais reikšmingais aspektais 
yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jo finansinį reglamentą ir Komisijos 
apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

8. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nuomonę, kad 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 
metų EIGE metinėse ataskaitose nurodytos pajamos ir mokėjimai visais reikšmingais 
aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

9. remdamasis šiuo metu turima informacija mano, kad EIGE direktorei galima suteikti 
Instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą.


