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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Intézet 
válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. 
december 20-i 1922/2006/EK, európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen 
annak 14. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet4 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. … a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatója számára az Intézet 2010-es 
pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete igazgatójának, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 173. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 OJ L 403, 30.12.2006, p. 9.
4 HL L 357, 2002.12.31., 72. o.
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Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolása lezárásáról
(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Intézet 
válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. 
december 20-i 1922/2006/EK, európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen 
annak 14. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet4 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. … a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolása lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 173. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 OJ L 403, 30.12.2006, p. 9.
4 HL L 357, 2002.12.31., 72. o.
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 
képező megjegyzésekkel
(C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Intézet 
válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2012 – C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról szóló 2006. 
december 20-i 1922/2006/EK, európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen 
annak 14. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet4 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre, és különösen annak 94. cikkére

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét a 2006. december 20-i 
1922/2006/EK rendelet értelmében hozták létre, és 2010. június 15-én vált függetlenné,

B. mivel Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy 
a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

                                               
1 HL C 366., 2011.12.15., 173. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 403, 2006.12.30., 9. o.
4 HL L 357, 2002.12.31., 72. o.
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C. mivel az intézmény 2010-es teljes költségvetése 6 500 000 euró volt; mivel az intézmény 
költségvetését teljes egészében az EU hozzájárulásából finanszírozzák,

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1. megállapítja, hogy az intézmény 2010. június 15-én igazgatási és pénzügyi autonómiát 
kapott;

2. az ügynökség éves tevékenységi jelentése alapján megállapítja, hogy 2010. január 
elsejétől 2010. június 15-ig a Foglalkoztatási Főigazgatóság – az intézményt felügyelő 
főigazgatóság – végezte a pénzgazdálkodási feladatokat az intézmény helyett, 
különösen a személyzeti és igazgatási kiadások tekintetében, és hogy ebben az 
időszakban a Foglalkoztatási Főigazgatóság összesen 846 876,91 euró kifizetést 
eszközölt;

3. tudomásul veszi a fent említett jelentésben szereplő észrevételeket, melyek szerint az 
2010. évi éves munkaprogram elfogadása utáni rövid, hat hónapos időszakon belül, 
igazgatási és pénzügyi függetlenséget kapva az intézet a kötelezettségvállalási 
előirányzatok tekintetében a költségvetés 65%-át, kifizetési előirányzatok tekintetében 
pedig a költségvetés 26%-át hajtotta végre; felkéri az intézetet, hogy tegyen azonnali 
lépéseket a költségvetés jövőbeni megfelelő végrehajtására;

4. az éves tevékenységi jelentésből megállapítja, hogy a 2010. évi költségvetés-tervezet 
felülvizsgálata alkalmával az intézet igazgatósága két költségvetési egyensúlyhiányt 
emelt ki, amely összesen 415 000 eurót tesz ki:

- 195 000 eurós költségvetési egyensúlyhiány a II. cím alatt, amely a bérleti 
költségek nem teljes mértékű kihasználásához kapcsolódik, miután a litván 
kormány a működés első két évében magára vállalta az intézet által elfoglalt 
épület bérleti díjának kifizetését;

- 220 000 eurós költségvetési egyensúlyhiány a III. cím alatt a működéshez 
kapcsolódó kiadások terén várt nem teljes mértékű kihasználás miatt;

megállapítja, hogy 2010 októberében az igazgatóság megállapodott abban, hogy e 
befagyasztott pénzeszközöket ne bocsássák az intézet rendelkezésére; felkéri az 
intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e befagyasztott 
pénzeszközök tekintetében tett lépésekről;

Számviteli kimutatások

5. megállapítja. hogy 2010-ben az intézet meghatározta a személyzet tagjai számára a 
pénzügyi szereplők feladatait, és kidolgozta a kötelezettségvállalási előirányzatokra 
vonatkozó pénzügyi folyamatokat; ezenkívül megjegyzi, hogy az intézet minden 
pénzügyi szereplőt szerepük és feladataik 2010 végéig történő meghatározásával 
nevezett ki;

6. az éves tevékenyégi jelentésből megállapítja, hogy az intézet igazgatója az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskörét átruházta az igazgatási osztály vezetőjére 
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legfeljebb 500 000 euró összegig az I. és II. cím tekintetében, és ezt a III. cím 
tekintetében egy évre korlátozta; megállapítja azt is, hogy a számvitelért felelős 
tisztviselő mellé helyettest neveztek ki;

7. a fent említett jelentésből megállapítja, hogy 2010 végéig az alábbi igazgatási 
területekre vonatkozó eljárásokat hozták létre és hajtották végre: kiküldetések, 
panaszkezelés, közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések és válaszok, héa, számviteli 
standardok, banki egyeztetések, kifizetési műveletek, kötelezettségvállalások és 
kifizetések, illetve távközlési és dokumentum-nyilvántartási keretrendszer kidolgozása 
és végrehajtása;

Közbeszerzés

8. megállapítja, hogy a beszámolási időszak során 63 közbeszerzést végeztek el, és a 
beszerzett szolgáltatásokról szóló szerződéseket aláírták; megállapítja, hogy a 
szerződések teljes összege 1 974 626 euró;

9. az éves tevékenységi jelentésből megállapítja, hogy két fő nehézség jelentkezett a 
közbeszerzési eljárás során:

– a közbeszerzési eljárás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam rendkívül 
rövid volt, és ez veszélyeztette a tervezett tanulmányok és a vonatkozó 
költségvetés végrehajtását;

– a műveleti egység – ahol a személyzet nagy része nem vagy alig rendelkezett 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakértelemmel – nem kapott szakértői 
támogatást;

következésképpen e nehézségek bizonyos fokú késésekhez vezettek, és számos 
közbeszerzési eljárást törölni kellett, ami miatt a költségvetés kötelezettségvállalási 
előirányzatainak nagy részét át kellett vinni 2011-re; ezért felkéri az intézetet, javítson 
a helyzeten, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a megtett lépésekről;

10. megállapítja továbbá, hogy a közbeszerzési szerződések 85%-a, 1 628 122 euró az 
operatív tevékenységeket támogató szolgáltatásokhoz kapcsolódik. A fennmaradó 
összeget, 292 504 eurót (15%) az igazgatási tevékenységeket támogató áruk és 
szolgáltatások beszerzésére fordították.

Humán erőforrások

11. tudomásul veszi az intézet éves tevékenységi jelentéséből származó megállapításokat, 
miszerint az intézet 23 ideiglenes és 6 szerződéses alkalmazottat vett fel, ezzel elérte a 
létszámtervben kitűzött cél 92,3%-át;

Teljesítmény

12. rámutat arra, hogy az intézetet létrehozó rendelet 20. cikke előírja az intézet számára a 
teljesítményéről szóló független külső értékelés elkészíttetését 2010. január 18-ig; 
megállapítja az éves tevékenységi jelentés alapján, hogy az igazgatóság elhalasztotta az 
utólagos értékelést, mivel az intézet nem 2010. január 19-től működött, és úgy 
határozott, hogy előzetes értékelést végeztet 2010-ben és félidős értékelést 2013-ig; 
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felkéri az intézetet, hogy azonnal közölje az előzetes értékelés eredményeit a 
mentesítésért felelős hatósággal;

13. tudomásul veszi, hogy az intézet – a Foglalkoztatási Főigazgatóság támogatásával –
2010 decemberében elkészítette a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
második, az intézmény sajátos célkitűzéseire és működésére összpontosító előzetes 
értékelés specifikációját;

14. felkéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen értékelések 
elvégzéséről és a levont következtetésekről;

Székhely

15. az intézet éves tevékenységi jelentéséből megállapítja, hogy 2010. március elsején az 
intézet személyzetét átköltöztették a brüsszeli ideiglenes épületből az intézet végleges 
vilniusi székhelyére, Litvániába.

Belső ellenőrzés

16. tájékoztatást kap az intézménytől, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat első ellenőrzésére 
2012-ben kerül sor;

17. az éves tevékenységi jelentés alapján megállapítja, hogy az OLAF látogatást tett az 
intézményben, és 2010 novemberében képzést tartott a személyzet számára az 
ellenőrzési elvekről és a belső ellenőrzési szabályokról; megállapítja továbbá, hogy 
2010-ben együttműködési megállapodást készítettek elő az OLAF és az intézmény 
között, amelynek az intézmény igazgatósága általi elfogadását 2011 első negyedévére 
tervezték.

°

° °

18. ezzel összefüggésben a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb 
észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és 
ellenőrzéséről szóló, 2012. ...-i állásfoglalására.


