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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, és az EUMSZ 8. 
cikke értelmében az Unió minden tevékenysége során törekszik a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására;

B. mivel a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés a 
nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése a költségvetési folyamatban, és ez a 
költségvetéseknek a nemek közötti egyenlőség szempontjából való értékelését jelenti, 
valamint a nemek közötti egyenlőség szempontjának beépítését a költségvetési folyamat 
valamennyi szintjébe, továbbá az összes bevétel és kiadás szerkezetének átalakítását a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében1; mivel a Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek biztosítania kell a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének elvét az Unió költségvetési és jogalkotási folyamatai során;

1. emlékeztet arra, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (EIGE) azért 
hozták létre, hogy hozzájáruljon a nemek közötti egyenlőség előmozdításához és 
erősítse azt az EU-ban, többek között a nemek közötti egyenlőségnek az összes uniós 
politikában és a kapcsolódó nemzeti politikákban történő érvényesítése, a nemi 
hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint az uniós polgárok 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése révén;

2. üdvözli az EIGE és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság közötti folyamatos 
együttműködést, üdvözli továbbá az EIGE hozzájárulását a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság folyamatos erőfeszítéseihez, többek között a nemek közötti digitális szakadék, 
a munka és a magánélet közötti egyensúly, a nemek közötti bérszakadék és a nyugdíjak 
terén a nemek között fennálló egyenlőtlenségek, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, a nők elleni erőszakkal szembeni 
küzdelem, a nők egészsége, ideértve a szexuális és reprodukciós egészséget és jogokat 
is, a nők jogai, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő 
parlamenti eszköz kidolgozása terén; megjegyzi, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete értékes hozzájárulást tud nyújtani az Európai Parlament valamennyi 
bizottsága számára annak érdekében, hogy horizontálisan jobban integrálják a nemi 
dimenziót az uniós szakpolitikai döntéshozatalba, valamint hogy a szakpolitikákban és 
fellépésekben jobban érvényesíteni lehessen a nemek közötti egyenlőség szempontját 
(például más bizottságok számára képzések és adatok biztosítása révén);

3. üdvözli a EIGE részvételének és az európai bel- és igazságügyi ügynökségek 
hálózatában betöltött közelmúltbeli elnökségének eredményeit, különösen a munkahelyi 
szexuális zaklatás elleni küzdelmet célzó fellépések előmozdítását2;

4. megállapítja, hogy az EIGE magas költségvetési végrehajtási arányt ért el 2018-ban: a 

1  https://rm.coe.int/1680596143
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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kötelezettségvállalási előirányzatokat illetően 99,38%-os (2017-ben 98,92%-os), a 
kifizetési előirányzatokat illetően pedig 81,15%-os (2017-ben 80,95%) végrehajtási 
aránnyal; ösztönzi továbbá az EIGE-t, hogy az elmúlt három év eredményeit követve 
továbbra is tartsa észszerű szinten az átvitt összegek arányát (2018-ban ez az arány 
36,67%-os, 2017-ben 34,25%-os, 2016-ban pedig 51,29%-os volt);

5. nyugtázza a 2019–2021 közötti időszakra vonatkozó új tudásmenedzsment és 
kommunikációs stratégiát, amelynek célja a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
érdekelt felek bevonása és az EIGE kommunikációs csatornáinak figyelemmel kísérése;

6. tudomásul veszi, hogy az EIGE előrelépést tett a külső értékelés (2015) egyes ajánlásait 
illetően, és üdvözli az ajánlásokkal foglalkozó cselekvési terv végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseket, valamint felhívja az intézetet, hogy az irányítás és a hatékonyság 
javítása érdekében folytassa ezt a folyamatot;

7. határozottan támogatja az EIGE munkáját, amely tanulmányok és kutatások révén 
lehetővé teszi, hogy a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság megkapja a munkája 
megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen hivatalos, kiváló minőségű és objektív 
adatokat;

8. üdvözli az EIGE által 2018-ban elért eredményeket, és kéri, hogy 2019-től évente 
frissítsék a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2017. évi mutatót (a továbbiakban: 
mutató); kéri több módszertani eszköz kidolgozását a nemek közötti egyenlőség 
valamennyi szakpolitikában és fellépésben való érvényesítésének jobb biztosítása 
érdekében;

9. kitart amellett, hogy az EIGE mint az Unió nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
szakértői központja fontos szerepet tölt be az isztambuli egyezmény végrehajtásának 
figyelemmel kísérésében;

10. aggodalmának ad hangot a korábbi kölcsönzött munkavállalók követelései, valamint a 
Vilnius Városi Kerületi Bíróság és a Vilniusi Regionális Bíróság ítélete miatt; 
egyértelmű felvételi eljárás alkalmazására szólít fel, és kéri a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetét, hogy hozzon intézkedéseket a helyzet megoldására;

11. kéri, hogy biztosítsanak további finanszírozást az EIGE számára a személyzeti 
szabályzat hatálya alá tartozó állománya számának növelése és minőségének javítása 
érdekében, azáltal, hogy felváltják az ideiglenes szerződéseket a személyzeti szabályzat 
hatálya alá tartozó szerződésekkel; és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EIGE-nek 
olyan körülmények között kell működnie, hogy folyamatosan felmerül a költségvetési 
megszorítások és az emberi erőforrások hiányának kockázata (a kölcsönzött ideiglenes 
munkavállalókkal szemben tanúsított egyenlőtlen bánásmód kérdése, különösen a bérek 
és a munkavállalói jogok tekintetében);

12. nyugtázza, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az EIGE éves beszámolója minden 
lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően 
tükrözi az intézet 2018. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági 
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait;



AD\1196919HU.docx 5/7 PE641.173v02-00

HU

13. nyugtázza a Számvevőszék véleményét, mely szerint az EIGE 2018. december 31-én 
véget ért pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló bevételek és 
kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

14. véleménye szerint a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján megadható a mentesítés 
az EIGE igazgatója számára az intézet 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.
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