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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. припомня, че Европейският институт за равенство между половете беше създаден с 

цел да допринася и да укрепва насърчаването на равенството между половете, 

включително, на първо място, интегрирането на принципа за равенството между 

половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, и 

борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да повишава 

осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между половете; 

отбелязва със задоволство, че през 2014 г. Европейският институт за равенство 

между половете е постигнал 95% от планираните резултати; подчертава, че целите и 

задачите на Института налагат поддържането на отделна специфична структура в 

институционалната рамка на ЕС;  

2. отбелязва, че според Сметната палата годишните отчети на Европейския институт 

за равенство между половете дават вярна представа във всички съществени аспекти 

за неговото финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от 

неговата дейност и за паричните потоци за приключилата финансова година, в 

съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Института и счетоводните 

правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията; 

3. посочва, че според Сметната палата операциите, свързани с годишните отчети на 

Европейския институт за равенство между половете за финансовата година, 

приключила на 31 декември 2014 г., са законосъобразни и редовни във всички 

съществени аспекти; 

4. приветства факта, че през 2014 г. общото равнище на бюджетните кредити за поети 

задължения е 99,04%, общата степен на изпълнение на наличния бюджет за 2014 г. е 

77,97% и до края на 2014 г. са запълнени 100% от включените в щатното разписание 

длъжности; 

5. отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети 

задължения, е високо за оперативните разходи по дял III (54%), което представлява 

подобрение спрямо равнището през 2013 г. (56%); основните причини, установени 

от Сметната палата, са закъсненията в обществените поръчки за провеждането на 

анкети и проучвания, както и извършваните проучвания, които се очаква да 

приключат през 2015 г.; отбелязва, че закъсненията при бюджетните кредити за 

оперативни разходи понякога се дължат на обстоятелства извън контрола на 

Европейския институт за равенство между половете; настоятелно призовава 

Европейския институт за равенство между половете да продължи да полага усилия 

за тяхното постепенно намаляване; 

6. отбелязва със задоволство одобряването на стратегически план за вътрешен одит за 

периода 2015 – 2017 г. за Европейския институт за равенство между половете и 

последващото частично или пълно прилагане на действията, които се съдържат в 

свързания план за действие; 
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7. приветства продължаващото продуктивно сътрудничество между Европейския 

институт за равенство между половете и комисията по правата на жените и 

равенството между половете; призовава за продължаване на взаимодействието 

между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата 

на жените и равенството между половете и изследванията на Европейския институт 

за равенство между половете, като се вземат предвид и данните от разработения от 

Института индекс за равенството между половете; 

8. счита, въз основа на наличните понастоящем данни, че директорът на Европейския 

институт за равенство между половете може да бъде освободен от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2014 година. 
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