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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 zgodnie z art. 8 TFUE Unia zmierza do zniesienia nierówności 
oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich swoich działaniach, 
ustanawiając tym samym zasadę uwzględniania aspektu płci, w tym poprzez 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci na wszystkich etapach procesu 
budżetowego; 

B. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 w nieproporcjonalnym stopniu dotyka 
kobiety, w szczególności kobiety pracujące w niepewnych formach zatrudnienia, 
sektorach zdominowanych przez kobiety i gospodarce nieformalnej, a także kobiety 
cierpiące z powodu wzrostu przemocy i molestowania ze względu na płeć, kobiety 
mające nieodpłatne i nierówne obowiązki opiekuńcze i domowe oraz ograniczony 
dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie; mając na 
uwadze, że pandemia COVID-19 grozi wstrzymaniem postępów w zakresie 
równouprawnienia płci, zwłaszcza w państwach członkowskich, w których wskaźniki 
równości płci sprzed pandemii były niższe; mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci w 2021 r. odnotował niewielki wzrost o zaledwie 0,6 punktu w 
porównaniu z rokiem poprzednim1; 

1. przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
został ustanowiony w celu wniesienia wkładu na rzecz równości mężczyzn i kobiet i jej 
lepszego propagowania w Unii, a także w celu wspierania włączenia równouprawnienia 
płci do wszystkich obszarów polityki Unii oraz wynikającej stąd polityki krajowej; 
uznaje specjalizację i ogromną wiedzę EIGE w dziedzinie analiz, badań naukowych, 
gromadzenia wysokiej jakości danych, opracowywania narzędzi metodologicznych i 
oceny krajowych strategii politycznych, zwłaszcza strategii dotyczących przemocy ze 
względu na płeć i kobietobójstwa we wszystkich państwach członkowskich UE; 
przypomina, że zwłaszcza w kontekście wpływu pandemii COVID-19 na 
równouprawnienie płci i regresu w dziedzinie praw kobiet i równouprawnienia płci 
potrzebny jest większy budżet i większe zasoby ludzkie, w tym wyższa liczba 
personelu, aby EIGE mógł właściwie wykonywać swoje funkcje;

2. wyraża zadowolenie z bieżącej współpracy między EIGE a Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (FEMM) w Parlamencie oraz z wkładu EIGE w bieżące prace 
komisji FEMM dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na zjawisko przemocy ze 
względu na płeć, równe wynagrodzenie, sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci oraz opracowanie narzędzia parlamentarnego uwzględniającego aspekt 
płci; podkreśla cenny wkład, jaki EIGE może wnieść w prace wszystkich komisji 
Parlamentu oraz zachęca Parlament do nawiązywania z EIGE coraz ściślejszej 

1 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021


PE700.423v04-00 4/6 AD\1248909PL.docx

PL

współpracy; zachęca do współpracy między EIGE a innymi agencjami Unii; z 
zadowoleniem przyjmuje stałe prace EIGE nad wskaźnikiem równouprawnienia płci, 
który jest cennym narzędziem monitorowania postępów w zakresie równouprawnienia 
płci w całej Unii;

3. odnotowuje, że pandemia Covid-19 miała niewielki wpływ na wskaźniki wykonania 
budżetu EIGE w 2020 r., które mimo wszystko pozostały wysokie, jako że w 2020 r. w 
przypadku środków na zobowiązania wskaźnik ten wyniósł 97,75% (w porównaniu z 
98,96% w 2019 r.), a w przypadku środków na płatności – 74,82% (w porównaniu z 
82,5% w 2019 r.);

4. odnotowuje wzrost przeniesionych wydatków operacyjnych EIGE do 49,49 % w 2020 r. 
(w porównaniu z 28,01 % w 2019 r.);

5. zauważa, że w swoim sprawozdaniu rocznym dotyczącym agencji UE za rok budżetowy 
20202 Trybunał Obrachunkowy potwierdził, iż roczne sprawozdanie finansowe EIGE 
rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, jego sytuację finansową na 
dzień 31 grudnia 2020 r., wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach 
netto za zakończony tego dnia rok; odnotowuje, że według Trybunału Obrachunkowego 
dochody i płatności leżące u podstaw sprawozdania finansowego EIGE za rok 
budżetowy zakończony 31 grudnia 2020 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich 
istotnych aspektach; przyjmuje do wiadomości odpowiedzi EIGE dla Trybunału 
dotyczące procedur stosowanych przy wyborze ekspertów zewnętrznych i zawieraniu 
umów z nimi; zauważa, że EIGE nie ujawnił informacji na temat płatności od Dyrekcji 
Generalnej Komisji ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG 
NEAR), i wzywa EIGE do dopilnowania, by w przyszłości przekazywał on wszystkie 
istotne informacje w tym zakresie; oczekuje dalszej współpracy między EIGE a 
Trybunałem w odpowiedzi na niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie pracy tymczasowej3;

6. w oparciu o obecnie dostępne dane zaleca udzielenie dyrektorowi EIGE absolutorium z 
wykonania budżetu Instytutu na rok budżetowy 2020.

2 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_PL.pdf
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0948 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0948
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