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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες 

βασίζεται η Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της 

ΣΛΕΕ· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό 

αποτελεί τμήμα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

1. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ιδρύθηκε 

με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην 

Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές της Ένωσης και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, να συμμετάσχει στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και να συνδράμει στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, και 

επικροτεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του έργου του δίνονται προτεραιότητες σε 

αρκετούς τομείς, με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα και μεγάλη ορατότητα, χωρίς να 

χάνεται η εστίαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του EIGE και 

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και για τη 

συνεισφορά του EIGE στις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 

Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση 

μεταξύ των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής 

Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των ερευνών του EIGE, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων που ανέπτυξε το EIGE· 

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι 

λογαριασμοί του EIGE παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της 

οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των 

πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και 

τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία 

τα έσοδα και οι πληρωμές επί των οποίων βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE 

για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 χαρακτηρίζονται, από κάθε 

ουσιώδη πλευρά, για τη νομιμότητα και την κανονικότητά τους· 

5. σημειώνει ότι οι μεταφορές για τις ανειλημμένες πιστώσεις παρέμειναν σε υψηλό 

επίπεδο για τον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) με 51% και τούτο κυρίως λόγω 

ορισμένων εν εξελίξει μελετών που αναμένονταν να ολοκληρωθούν εντός του 2016· 

παρατηρεί ωστόσο τη βελτίωση που σημειώθηκε σε σχέση με το 2015, όταν το εν λόγω 

ποσοστό ήταν 61%· καλεί το EIGE να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής 
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διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ώστε να αντικατοπτρίζονται 

καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων και οι αναπόφευκτες 

καθυστερήσεις μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων 

και των πληρωμών· 

6. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί 

απαλλαγή στη Διευθύντρια του EIGE όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

του για το οικονομικό έτος 2016. 
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