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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 ingår i strategin för jämställdhetsintegrering. 

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, och välkomnar att man har prioriterat 

arbetet på vissa områden, vilket har gett resultat av hög kvalitet och stor synlighet, utan 

att tappa fokus på jämställdhetsperspektivet. 

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 det pågående arbetet i utskottet för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar till ytterligare interaktion 

mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar inom 

utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och 

EIGE:s forskning, och att man också beaktar det jämställdhetsindex som EIGE har 

utvecklat. 

3. 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 2016 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. 

4. 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 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

5. Europaparlamentet konstaterar att överföringarna av gjorda åtaganden var stora inom 

avdelning III (driftsutgifter), 51 %, och att den främsta anledningen är pågående studier 

som förväntades avslutas under 2016. Parlamentet noterar dock att detta är en 

förbättring jämfört med 2015 års nivå på 61 %. Parlamentet uppmanar EIGE att 

överväga att införa differentierade budgetanslag för att bättre återspegla verksamhetens 

fleråriga karaktär och oundvikliga förseningar mellan undertecknandet av kontrakt, 

leveranser och betalningar. 
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6. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av tillgängliga uppgifter, att EIGE:s direktör 

kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2016. 
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