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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че равенството между половете е една от ценностите, на които 

се основава Съюзът, и че Съюзът е поел ангажимент да насърчава интегрирането 

на принципа на равенство между половете във всички свои действия, както е 

предвидено в член 8 от ДФЕС; 

Б. като има предвид, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е 

част от стратегията за интегриране на принципа на равенство между половете; 

1. припомня, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) беше 

създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между половете в 

Съюза и да го укрепва, включително интегрирането на принципа на равенство 

между половете във всички съответни политики на Съюза и в националните 

политики, които произтичат от тях, борбата срещу дискриминацията, основана на 

пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно 

равенството между половете, и приветства отдаването на приоритет на работата в 

няколко области, с резултати с високо качество и голяма видимост, без да се губи 

акцентът върху интегрирането на принципа на равенство между половете; 

2. приветства текущото сътрудничество между Европейския институт за равенство 

между половете и комисията по правата на жените и равенството между половете 

и приветства приноса на EIGE към непрекъснатите усилия на комисията по 

правата на жените и равенството между половете; призовава за по-голямо 

взаимодействие между законодателните и незаконодателните приоритети на 

комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията 

на EIGE, като се вземе предвид и разработеният от EIGE индекс за равенството 

между половете; 

3. отбелязва, че според Сметната палата годишните отчети на EIGE дават вярна 

представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 

31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, за паричните 

потоци и за промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 

година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и 

счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията; 

4. отбелязва, че според Сметната палата приходите и плащанията, свързани с 

годишните отчети на EIGE за финансовата година, приключила на 31 декември 

2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

5. отбелязва, че нивото на пренесените бюджетни кредити, за които са поети 

задължения, остава високо за дял III (оперативни разходи), като възлиза на 51%, 

основната причина за което са извършваните проучвания, които се е очаквало да 

приключат през 2016 г.; отбелязва все пак, че това е подобрение в сравнение с 

нивото от 61% през 2015 г.; призовава EIGE да обмисли въвеждането на 
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многогодишни бюджетни кредити, за да се отразят по-добре многогодишният 

характер на операциите и неизбежните забавяния между подписването на 

договорите, доставките и плащанията; 

6. счита, въз основа на наличните понастоящем данни, че директорът на EIGE може 

да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на EIGE 

за финансовата 2016 година. 
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