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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że równouprawnienie płci jest jedną z wartości, na których opiera się 
Unia, i że Unia zobowiązuje się promować uwzględnianie aspektu płci we wszystkich 
swoich działaniach zgodnie z art. 8 TFUE;

B. mając na uwadze, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest jednym 
ze sposobów uwzględniania aspektu płci w procesie budżetowym i oznacza ocenę 
budżetów pod kątem płci, przez stosowanie perspektywy płci na wszystkich szczeblach 
procesu budżetowego oraz restrukturyzację dochodów i wydatków w celu promowania 
równouprawnienia płci1; mając na uwadze, że Komisja i Trybunał Obrachunkowy 
powinny zapewnić uwzględnianie aspektu płci we wszystkich procedurach 
budżetowych i ustawodawczych Unii;

1. przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) został 
utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równouprawnienia płci i jej lepszego 
propagowania w Unii, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu we 
wszystkich obszarach polityki Unii oraz w wynikających z nich krajowych strategiach 
politycznych, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia 
poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równouprawnienia płci;

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą współpracę między EIGE a Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz wkład EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w zakresie 
zróżnicowanej sytuacji kobiet i mężczyzn w dostępie do technologii cyfrowych, 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zróżnicowania wynagrodzeń i 
emerytur ze względu na płeć, sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, 
zwalczania przemocy wobec kobiet, zdrowia kobiet, w tym zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, praw kobiet, a także opracowania 
narzędzia parlamentarnego uwzględniającego aspekt płci; zwraca uwagę na cenny 
wkład, jaki EIGE może wnieść w prace wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego 
w celu lepszego horyzontalnego włączenia perspektywy płci oraz lepszego 
uwzględnienia aspektu płci w politykach i działaniach (np. poprzez zapewnienie innym 
komisjom szkoleń i dostarczenie danych) w odniesieniu do kształtowania polityki Unii;

3. z zadowoleniem przyjmuje wyniki uczestnictwa i niedawnego przewodnictwa EIGE w 
sieci europejskich agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w 
szczególności promowanie działań mających na celu zwalczanie molestowania 
seksualnego2 w miejscu pracy;

4. odnotowuje fakt, że EIGE osiągnął wysoki poziom wykonania budżetu – w zakresie 
środków na zobowiązania do 99,38 % w 2018 r. (98,92 % w 2017 r.), a środków na 
płatności do 81,15 % w 2018 r. (80,95 % w 2017 r.); ponadto zachęca EIGE do 

1  https://rm.coe.int/1680596143
2  https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 

https://eige.europa.eu/pl/in-brief
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utrzymania poziomu przeniesień na rozsądnym poziomie, podążając za przykładem 
ostatnich trzech lat (36,67 % w 2018 r., 34,25 % in 2017 r. i 51,29 % in 2016 r.);

5. odnotowuje nową strategię zarządzania wiedzą i komunikacji na lata 2019–2021, która 
ma na celu zaangażowanie zainteresowanych stron działających na rzecz 
równouprawnienia płci i monitorowanie kanałów komunikacyjnych EIGE;

6. odnotowuje, że EIGE poczynił postępy w realizacji niektórych zaleceń z oceny 
zewnętrznej (z 2015 r.), i z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz wdrożenia planu 
działania będącego odpowiedzią na zalecenia oraz wzywa Instytut do kontynuowania 
tego procesu w celu poprawy zarządzania i skuteczności;

7. zdecydowanie wspiera pracę EIGE, który – za pośrednictwem analiz i badań – 
przekazuje Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dane niezbędne do właściwego 
funkcjonowania komisji dzięki otrzymywaniu oficjalnych, obiektywnych danych 
wysokiej jakości;

8. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia EIGE w 2018 r. i zwraca się z wnioskiem o 
coroczne aktualizowanie, począwszy od roku 2019, wskaźnika równouprawnienia płci 
za 2017 r.; wzywa do opracowania bardziej metodycznych narzędzi, aby w większym 
stopniu zapewnić uwzględnianie aspektu płci we wszystkich strategiach politycznych i 
działaniach;

9. podkreśla rolę EIGE – jako ośrodka wiedzy specjalistycznej Unii w dziedzinie 
równouprawnienia płci – w monitorowaniu wdrażania konwencji stambulskiej;

10. wyraża zaniepokojenie w związku ze skargami złożonymi przez byłych pracowników 
tymczasowych oraz w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wilnie i wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Wilnie; wzywa do przejrzystego procesu rekrutacji i zwraca się do 
EIGE o przyjęcie środków służących uregulowaniu tej sytuacji;

11. wzywa do przydzielenia EIGE dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem 
na zwiększenie liczby i podniesienie kwalifikacji pracowników statutowych poprzez 
zastąpienie umów na czas określony umowami statutowymi; wyraża również 
ubolewanie w związku z warunkami, w jakich EIGE musi prowadzić swoją działalność, 
charakteryzującymi się stałym ryzykiem cięć budżetowych i braku zasobów ludzkich 
(kwestia nierównego traktowania pracowników tymczasowych, zwłaszcza w 
odniesieniu do wynagrodzeń i praw pracowniczych);

12. przyjmuje do wiadomości opinię Trybunału Obrachunkowego, według której 
sprawozdanie finansowe EIGE przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach 
jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wyniki transakcji, przepływy 
pieniężne i zmiany w aktywach netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie z 
przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez księgowego Komisji;

13. odnotowuje opinię Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą dochody i płatności 
leżące u podstaw sprawozdania finansowego EIGE za rok budżetowy zakończony 
w dniu 31 grudnia 2018 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;
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14. w oparciu o obecnie dostępne informacje uważa, iż należy udzielić dyrektorowi 
wykonawczemu EIGE absolutorium z wykonania budżetu instytutu za rok budżetowy 
2018.
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