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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

A. Jämställdhet är en av de värderingar som unionen grundar sig på och unionen har 
förbundit sig att främja jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet i enlighet med 
artikel 8 i EUF-fördraget.

B. Jämställdhetsbudgetering är en tillämpning av jämställdhetsintegrering i 
budgetprocessen och innebär en jämställdhetsbaserad budgetbedömning som inbegriper 
ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer i budgetprocessen och en omstrukturering av 
intäkter och utgifter för att främja jämställdhet1.

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) 
inrättades för att bidra till och stärka jämställdhetsarbetet i unionen, inbegripet 
jämställdhetsintegreringen av all relevant EU-politik och den därav följande nationella 
politiken, bekämpa könsdiskriminering samt öka medvetenheten om 
jämställdhetsfrågorna bland EU-medborgarna

2. Europaparlamentet välkomnar det pågående samarbetet mellan EIGE och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och välkomnar EIGE:s 
bidrag till kommitténs pågående arbete, bland annat i fråga om den digitala klyftan 
mellan kvinnor och män, balansen mellan arbetsliv och privatliv, löne- och 
pensionsklyftan mellan kvinnor och män, jämställdhetsbudgetering, bekämpning av 
våld mot kvinnor och utvecklingen av ett jämställdhetsmedvetet parlamentsverktyg. 

3. Europaparlamentet välkomnar resultaten av EIGE:s deltagande och ordförandeskap 
nyligen i EU-byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor, särskilt främjandet av 
åtgärder för att bekämpa sexuella trakasserier2 på arbetsplatsen.

4. Europaparlamentet noterar att EIGE har uppnått ett högt budgetgenomförande för 
åtagandebemyndiganden på upp till 99,38 % under 2018 (98,92 % under 2017) och för 
betalningsbemyndiganden på upp till 81,15 % under 2018 (80,95 % under 2017). 
Parlamentet uppmuntrar dessutom EIGE att bibehålla överföringarna på en rimlig nivå 
enligt vad som gjorts de tre senaste åren (36,67 % under 2018, 34,25 % under 2017 och 
51,29 % under 2016).

5. Europaparlamentet noterar den nya strategin för kunskapshantering och kommunikation 
2019–2021, som syftar till att involvera jämställdhetsaktörer och övervaka EIGE:s 
kommunikationskanaler.

6. Europaparlamentet stöder EIGE:s arbete, som genom studier och forskning och genom 
att tillhandahålla officiella uppgifter av hög kvalitet gör det möjligt för FEMM-utskottet 
att få fram uppgifter som är nödvändiga för att det ska kunna utföra sitt arbete på ett 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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tillfredsställande sätt. 

7. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att EIGE:s årsredovisning i alla 
väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av institutets finansiella ställning per den 
31 december 2018 och av det finansiella resultatet, kassaflödena och ändringarna i 
nettotillgångarna för det budgetår som avslutades detta datum, i enlighet med 
bestämmelserna i institutets budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av 
kommissionens räkenskapsförare.

8. Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens bedömning att de inkomster och 
betalningar som ligger till grund för EIGE:s årsredovisning för det budgetår som 
avslutades den 31 december 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

9. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av tillgängliga uppgifter, att EIGE:s direktör 
kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2018.


