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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena, 

a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých 

činností, jak je zakotveno v článku 8 Smlouvy o fungování EU; 

B. vzhledem k tomu, že zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu 

je součástí strategie genderové rovnosti; 

1. připomíná, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) byl zřízen, aby přispíval 

k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních 

politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval 

informovanost občanů Unie o této problematice, a vítá upřednostňování práce 

v několika oblastech s vysokou kvalitou výstupu a vysokou viditelností, aniž by 

se zmenšila pozornost věnovaná hledisku rovnosti žen a mužů; 

2. vítá probíhající spolupráci mezi institutem EIGE a Výborem pro práva žen a rovnost 

pohlaví a také příspěvek institutu EIGE k úsilí, které v současné době Výbor pro práva 

žen a rovnost pohlaví vynakládá; vybízí k lepší koordinaci mezi legislativními 

i nelegislativními prioritami Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumem 

prováděným v EIGE, rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který 

institut vyvinul; 

3. konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve svém stanovisku k závěru, že roční účetní závěrka 

EIGE ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. 

prosinci 2016 a že výsledky jeho hospodaření, peněžní tok a změny v čistých aktivech 

ke konci roku jsou v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními pravidly, 

která přijal účetní Komise; 

4. bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že příjmy a platby, na nichž se účetní 

závěrka EIGE za rok končící 31. prosincem 2016 zakládá, jsou ve všech významných 

ohledech legální a správné; 

5. bere na vědomí vysokou míru přenesených prostředků na závazky v případě hlavy III 

(operační výdaje), která činila 51 % a která byla způsobena probíhajícími studiemi, 

které měly být podle očekávání dokončeny v roce 2016; nicméně konstatuje, že oproti 

roku 2015, kdy míra přenesených prostředků činila 61 %, došlo ke zlepšení; vyzývá 

EIGE, aby zvážil zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely 

víceletou povahu operací a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich 

realizací a platbami; 

6. na základě dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE lze udělit 

absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016. 

 



 

PE613.484v02-00 4/5 AD\1144267CS.docx 

CS 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 24.1.2018    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

29 

1 

1 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 

Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne 

Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, 

Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, 

Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula 

Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Artis Pabriks 

 



 

AD\1144267CS.docx 5/5 PE613.484v02-00 

 CS 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

29 + 

ALDE Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar 

ECR Urszula Krupa 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

PPE Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia 

Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela 

Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 

Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana 

 

1 - 

ECR Arne Gericke 

 

1 0 

PPE Marijana Petir 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 


