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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais1,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą3, ypač į jo 14 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. … Europos lyčių lygybės direktoriui, kad Instituto 2010 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos lyčių lygybės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, 
kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 173.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.



PE474.070v01-00 4/8 PR\881262LT.doc

LT

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais1,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją (0000/2012 – C7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą3, ypač į jo 14 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento4 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, 
Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 173.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės 
instituto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais1,

– atsižvelgdamas į ... Tarybos rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą3, ypač į jo 14 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi Europos lyčių lygybės institutas buvo įsteigtas pagal 2006 m. gruodžio 20 d. 
Reglamentą Nr. 1922/2006 ir 2010 m. birželio 15 d. įgijo savarankišką statusą,

B. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 
2010 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir ataskaitose atspindimos 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

C. kadangi bendras Instituto 2010 m. biudžetas buvo 6 500 000 EUR; kadangi visą Instituto 
biudžetą sudaro Sąjungos įnašas,

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 173.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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Biudžeto ir finansų valdymas

1. pažymi, kad 2010 m. birželio 15 d. Institutui buvo suteiktas administracinis ir finansinis 
savarankiškumas;

2. atsižvelgdamas į Instituto metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad 2010 m. sausio 1 d.–
birželio 15 d. Institutą kuruojantis Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių 
generalinis direktoratas (EMPL GD) buvo atsakingas už Instituto finansų valdymą, visų 
pirma už personalo ir administracines išlaidas, ir kad per šį laikotarpį EMPL GD atliko 
mokėjimus, kurių dydis siekė 846 876, 91 EUR;

3. atkreipia dėmesį į minėtoje ataskaitoje pateikiamas pastabas, kad per ribotos trukmės 
šešių mėnesių laikotarpį nuo tada, kai buvo priimta 2010 m. metinė darbo programa ir 
suteiktas administracinis ir finansinis savarankiškumas, Instituto biudžeto vykdymo 
rodikliai siekė 65 proc. (įsipareigoti asignavimai) ir 26 proc. (sumokėti asignavimai); 
ragina Institutą nedelsiant imtis veiksmų siekiant ateityje užtikrinti tinkamus biudžeto 
vykdymo rodiklius;

4. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad atlikus 2010 m. biudžeto 
projekto peržiūrą Instituto Valdymo taryba atkreipė dėmesį į du biudžeto disbalanso 
atvejus, kurių bendra suma siekė 415 000 EUR: 

- 195 000 EUR biudžeto disbalansas pagal II antraštinę dalį, susijęs su 
nepakankamu nuomai skirtų išlaidų panaudojimu, kadangi Lietuvos 
Vyriausybė padengė Instituto patalpų nuomos Lietuvoje išlaidas už du 
pirmuosius veiklos metus; 

- 220 000 EUR biudžeto disbalansas pagal III antraštinę dalį, susijęs su 
numatytu nepakankamu veiklai skirtų išlaidų panaudojimu;

pažymi, kad 2010 m. spalio mėn. Valdymo taryba nusprendė neskirti šių įšaldytų lėšų 
Institutui; ragina Institutą informuoti biudžeto valdymo institucijas apie veiksmus, 
kurių buvo imtasi dėl šių įšaldytų lėšų;

Apskaita

5. pabrėžia, kad Institutas 2010 m. personalo nariams apibrėžė finansų pareigūnų pareigas 
ir parengė įsipareigojimų finansines procedūras; be to, pažymi, kad Institutas iki 
2010 m. pabaigos paskyrė visus finansų pareigūnus ir apibrėžė jų vaidmenį bei 
užduotis;

6. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad Instituto direktorius suteikė 
administracijos vadovui leidimus išduodančio pareigūno įgaliojimus neviršijant 
500 000 EUR sumos pagal I ir II antraštines dalis ir ribotam vienerių metų laikotarpiui 
pagal III antraštinę dalį; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad buvo paskirtas apskaitos 
pareigūno pavaduotojas;

7. atsižvelgdamas į minėtąją ataskaitą, pažymi, kad iki 2010 m. pabaigos buvo numatytos 
ir vykdomos procedūros tokiose administravimo srityse, kaip tarnybinės kelionės, 
skundų nagrinėjimas, klausimai ir atsakymai, susiję su viešaisiais pirkimais, PVM, 
kokybės apskaita, banko duomenų suderinimas, mokėjimų atlikimas, įsipareigojimai ir 
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mokėjimai, ir kad buvo parengta ir įgyvendinama telekomunikacijų politikos ir 
dokumentų registracijos sistema;

Viešieji pirkimai

8. pažymi, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos 63 viešųjų pirkimų procedūros ir 
sudarytos sutartys dėl paslaugų, dėl kurių buvo rengiami šie viešieji pirkimai; pabrėžia, 
kad iš viso buvo sudaryta sutarčių už 1 974 626 EUR;

9. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad vykdant viešuosius pirkimus 
buvo susidurta su dviem pagrindiniais sunkumais:

- terminas, per kurį numatyta atlikti viešųjų pirkimų procedūrą, buvo itin 
trumpas ir dėl to kilo pavojus, kad nebus atlikti planuojami tyrimai ir 
panaudotas atitinkamas biudžetas;

- trūko kvalifikuotos pagalbos operacijų padaliniui, nes daugelis šio padalinio 
darbuotojų menkai išmanė viešųjų pirkimų procedūras arba neturėjo jokių 
žinių apie jas;

Kilus šiems sunkumams buvo vėluojama vykdyti tam tikras viešųjų pirkimų 
procedūras, o kai kurias jų teko nutraukti, dėl to didžioji dalis biudžeto įsipareigojimų 
turėjo būti perkelta į 2011 m.; taigi ragina Institutą ištaisyti šią padėtį ir informuoti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi;

10. be to, pažymi, kad 85 proc. sutarčių, kurios buvo sudarytos atlikus viešųjų pirkimų 
procedūras ir kurių vertė siekė 1 628 122 EUR, buvo susiję su paslaugomis, skirtomis 
operatyvinei veiklai paremti; likusią 292 504 EUR sumą (15 proc.) sudarė vykdant 
viešuosius pirkimus įsigytos prekės ir paslaugos, skirtos administravimo veiklai remti;

Žmogiškieji ištekliai

11. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą, atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas įdarbino 
23 laikinuosius tarnautojus ir 6 sutartininkus, taigi pasiekė 92,3 proc. numatyto etatų 
plano; 

Veikla

12. atkreipia dėmesį į tai, jog Reglamento dėl Instituto įsteigimo 20 straipsnyje 
reikalaujama, kad Institutas iki 2010 m. sausio 18 d. pavestų atlikti nepriklausomą jo 
pasiekimų išorės vertinimą; atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą, pabrėžia, kad 
Valdymo taryba, remdamasi tuo, kad Institutas nepradėjo veikti nuo 2010 m. sausio 
19 d., nukėlė šio ex-post vertinimo terminą, tačiau nusprendė 2010 m. pavesti atlikti 
ex-ante vertinimą, o iki 2013 m. – laikotarpio vidurio vertinimą; prašo Institucijos 
nedelsiant informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie ex-ante vertinimo 
rezultatus;

13. pažymi, kad Institutas su EMPL GD pagalba 2010 m. gruodžio mėn. pradėjo rengti 
bendruosius reikalavimus, susijusius su antruoju Europos lyčių lygybės instituto ex-ante
vertinimu, ypatingą dėmesį skiriant specialiems Instituto tikslams ir veiklai;

14. ragina Institutą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių vertinimų 
vykdymą ir atitinkamas jų išvadas;
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Vieta

15. atsižvelgdamas į Instituto metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad nuo 2010 m. kovo 1 d. 
Instituto darbuotojai persikėlė iš laikinųjų patalpų Briuselyje į nuolatinę Instituto 
buveinę Vilniuje (Lietuva);

Vidaus auditas

16. yra informuotas apie tai, kad pirmasis Vidaus audito tarnybos patikrinimas bus atliktas 
2012 m.;

17. atsižvelgdamas į metinę veiklos ataskaitą, pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos (OLAF) atstovai 2010 m. lapkričio mėn. apsilankė Institute ir surengė 
darbuotojams pirmuosius mokymus apie audito principus ir vidaus kontrolės standartus; 
be to, pabrėžia, kad 2010 m. buvo parengtas OLAF ir instituto bendradarbiavimo 
susitarimas ir kad Instituto Valdymo taryba buvo numačiusi patvirtinti šį susitarimą per 
pirmą 2011 m. ketvirtį;

°

° °

18. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2012 m. ... rezoliucijoje dėl 
agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


