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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena, 
a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých 
činností, jak je zakotveno v článku 8 Smlouvy o fungování EU;

B. vzhledem k tomu, že sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů 
představuje uplatňování genderového mainstreamingu v rámci rozpočtového procesu a 
znamená posuzování rozpočtu z genderového hlediska, přičemž toto hledisko je 
zohledňováno na všech úrovních rozpočtového procesu a vede k restrukturalizaci 
příjmů a výdajů za účelem podpory rovnosti žen a mužů1;

1. připomíná, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) byl zřízen, aby přispíval 
k prosazování rovnosti žen a mužů v EU a posiloval ji, včetně začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních 
politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval 
informovanost občanů Unie o této problematice;

2. vítá probíhající spolupráci mezi institutem EIGE a Výborem pro práva žen a rovnost 
pohlaví a také příspěvek institutu EIGE k úsilí, které v současné době Výbor pro práva 
žen a rovnost pohlaví vynakládá, mj. ohledně genderové „digitální propasti“, sladění 
pracovního a soukromého života, genderově motivovaného rozdílu ve mzdách a 
důchodech, sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů, boje proti násilí 
páchaném na ženách a rozvíjení parlamentního nástroje zohledňujícího genderový 
rozměr; 

3. vítá výsledky účasti institutu EIGE na evropské síti agentur v oblasti spravedlnosti a 
vnitřních věcí a jeho předsednictví této sítě, a zejména pak propagaci akcí zaměřených 
na boj proti sexuálnímu obtěžování2 na pracovišti;

4. bere na vědomí, že institut EIGE dosáhl vysoké míry plnění rozpočtu, která se v roce 
2018 u prostředků na závazky zvýšila na 99,38 % (v roce 2017 to bylo 98,92 %) a u 
prostředků na platby na 81,15 % (v roce 2017 to bylo 80,95 %); vybízí dále institut 
EIGE, aby i nadále zachoval rozumnou míru přenosu prostředků, a pokračoval tak v 
úsilí posledních tří let (36,67 % v roce 2018, 34,25 % v roce 2017 a 51,29 % v roce 
2016);

5. bere na vědomí novou strategii na řízení znalostí a komunikace na období let 2019–
2021, která je zaměřena na zapojení zainteresovaných aktérů v oblasti rovnosti žen a 
mužů a monitorování komunikačních kanálů;

6. podporuje práci institutu EIGE, který prostřednictvím svých studií a výzkumu umožňuje 
výboru FEMM získávat informace, které jsou pro jeho řádnou práci nezbytné, neboť mu 

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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poskytuje oficiální a vysoce kvalitní údaje; 

7. konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve svém stanovisku k závěru, že roční účetní závěrka 
institutu EIGE ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 
31. prosinci 2018 a že výsledky jeho hospodaření, peněžní toky a změny v čistých 
aktivech v roce 2018 byly v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními 
pravidly, která přijal účetní Komise;

8. bere na vědomí stanovisko Účetního dvora, že příjmy a platby, na nichž se zakládá 
účetní závěrka institutu EIGE za rok končící 31. prosincem 2018, jsou ve všech 
významných ohledech legální a správné;

9. na základě v současnosti dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE 
lze udělit absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018.


